
 

Opiata pocztowa ulszczona ryczaliem
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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
 

  Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od 4

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej, =

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłkąpocztową Ii. 4 ge. 58,
zagranięą 8 sł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 235 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

 

  

 

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

POD ŁASKAWYM PROTEKTORATEM J. MAGNIFICENCJI REKTORA U.S.B. PROF. DR. A. JANUSZKIEWICZA, DZIEKANA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO U.S.B. PROF. DR. W. JASIŃSKIEGO

X-ty DORO
POD PROTEKTORATEM JWP. GEN. DYWIZJI INŻ. ALEKSANDRA LITWINOWICZA

DOWÓDCY O.K.lll w OSTATNIĄ SOBOTĘ KARNAWAŁU, DNIA 6 LUTEGO В. В.

ODBĘDZIE SIĘ

 

i KURATORA KOŁA MEDYKÓW PROF. DR. ST. K. WŁADYCZKI

odbędzie się 7 lutego 1932 r. w SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO

CZNY BAL NIE
16 PROC. DOCHODU PRZEZNACZONE DLA NAJBIEDNIEJSZYCH M. WILNA.

 

W DOLNYCH i GÓRNYCH SALONACH OFICERSKIEGO KASYNA GARNIZONOWEGO

OSTRZELIWANIE SZANGHAJU.

NOWY YORK (Pat). Donoszą,

że kontrtorpedowiec japoński w

Szanghaju ostrzeliwał z karabi-
nów maszynowych wybrzeże

Szanghaju.

CHAOS W SZANGHAJU.

PARYŻ (Pat). Wiadze koncesji

francuskiej w Szanghaju podają

do wiadomości, iż żaden uzbrojony

oddział nie jest upoważniony do

przekraczania mostu Chizi. Pocisk

chiński ugodził w jedną ze świątyń

japońskich. Na koncesję między-
narodową padło dziś 5 pocisków.

Jeden Chińczyk został zabity,

dwaj inny odnieśli ciężkie rany.

Strzelanina rozpoczęła się na no-

wo o godzinie 16-ej Donoszą o

licznych pożarach.

KONCESSJĘ P
МЕр УМР о,

77 KONCESjE”"7
1
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Mapka terenu walk o Szanghaj

KONSUL JAPOŃSKI U MINI-
STRA SPRAW ZAGRANICZ-

NYCH CHIN. :

NANKIN (Pat). Japoūski kon-
sul generalny złożył w dniu 1 b. m.
wizytę  chińskiemu ministrowi
spraw zagranicznych. Konsul za-
znaczył, że wojska chińskie pierw-
sze otworzyły ogień w dzielnicy
Sza-Pei. Minister spraw zagra-
nicznych odpowiedział, że Japoń-
czycy są przedewszystkiem odpo-
wiedzialni, śdyż wtargnęli na te-
rytorjum chińskie, Wówczas kon-
sul generalny zażądał, aby utrzy-
mano w Szanghaju status quo,
jednak minister spraw zagranicz-
nych odpowiedział, że najpierw
musiałyby być przywrócone nor-
malne stosunki w Szanghaju. W
ten sposób rozmowa nie dopro-
wadziła do żadnej konkluzji.

OŚWIADCZENIE KOMENDAN-
TA KONCESJI MIĘDZYNARO-

DOWEJ.
PARYŻ (Pat). Agencja Indo-

Pacifique donosi z Szanghaju: Mjr.
Powers, komendant amerykań-
skich sił zbrojnych w koncesji
międzynarodowej, oświadczył, że
będzie strzelał do każdego oddzia-
łu, bez względu na jego narodo-
wość, któryby zechciał z bronią
w ręku lub bez niej wtargnąć do
koncesji międzynarodowej.
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Czy jesteś członkiem
LOPP ?

KRĄŻOWNIK ANGIELSKI
DO SZANGHAJU.

SZANGHAJ (Pat). Krążownik
brytyjski „Berwick*, na którego
pokładzie znajduje się 800 żołnie-
rzy, opuścił Honśkong, udając się
do Szanghaju. Inne okręty wojen-
ne stoją w pogotowiu.

ODDZIAŁY ANGIELSKIE
I FRANCUSKIE.

SZANGHAJ (Pat). Krążownik
angielski „Suffolk* przybył do
Szanghaju i wysadził na ląd od-
dział strzelców morskich, który
ma zastąpić oddziały, zabezpie-
czające aprowizację miasta w
chwili wybuchu kryzysu. Gene-
ralny konsul francuski oświadczył,
że przybył bątaljon wojska z Tien-
Tsinu. W ten sposób garnizon za-
graniczny koncesji francuskiej i
międzynarodowej wzrósł do liczby
ogólnej 12 tysięcy ludzi, bez policji
i oddziałów morskich.

Akcja Stanów
WOJSKA STANÓW ZJEDNO-
CZONYCH DO SZANGHAJU.

WASZYNGTON (Pat). Komu-
nikat Białego Domu stwierdza, że
z Manilli wysłano do Szanghaju
31 pułk oraz około 1000 strzelców
morskich, wobec czego liczebność
sił zbrojnych Stanów Zjednoczo-
nych w Szanghaju wzrosła do
2800 ludzi.

4 PANCERNIKI STANÓW ZJE-
DNOCZONYCH W SZANGHAJU.
NOWY YORK (Pat). 4 pancer-

niki Stanów Zjednoczonych, które
w dniu 29 stycznia opuściły Ma-
nillę, przybyły do Szanghaju. Z
Maniili wysłano do Szanghaju 3
nowe pancerniki. :

NOTA STANOW ZJEDNO-
CZONYCH.

TOKJO (Pat). Ambasador Sta-
nów Zjednoczonych wystosował
w myśl instrukcyj, otrzymanych

Japońskie okręty wojenne bombardują
Nankin.

SZANGHAJ (Pat). Depesza otrzymana z Nankinu donos/, že
japońskie okręty wojenne rozpoczęły o godz. 23 m. 15 bom-

bardowanie Nankinu. Strzelcy marynarki japońskiej wylądo-

wali pod osłoną ognia z dział okrętowych. W chwili obecnej

toczą się zażarte walki Japończycy posiadają w Nankinie 4 krą-

żowniki i 3 kontrtorpedowce, Chińczycy — 3 kanonierki, Angija

zaś i Stany Zjednoczone—po jednej kanonierce.

PLAN OPERACYJNY ZAGADKOWE POROZUMIENIE
CZANG-KAI-SZEKA. POMIĘDZY JAPONJĄ I CZE-

PARYŻ (Pat). W/ę wiadomości, REWA Gash
otzyniwych PY Pan: opera: kołach sowieckich ' rozpuszczane
cyjny Czang-Kai-Szeka - polega:й ! są wersje, jakoby pomiędzy przed-
1) na skoncentrowaniu w okolicy  stawicielami Czechosłowacji i Ja-

ponji osiągnięte miało być jakieś
porozumienie, skierowane prze-
ciwko Z. S. S. R. Jak przypusz-
czają, porozumienie to dotyczy
emigracji rosyjskiej. Mołotow w
swem przemówieniu, wygłoszonem
na konferencji partji, poruszył
również i tę sprawę, oświadczając:
Milukow i Kiereńskij udali się te-
raz właśnie do Czechosłowacji i
w Pradze — jak my to wiemy —
mają się oni układać co do no-
wych prowokacyj wojennych, skie-
rowanych przeciwko Związkowi
Sowieckiemu.

Szanghaju 50 tysięcy żołnierzy

19-ej armji oraz 3 tysięcy szerego-

wych 3 dywizji śwardji, 2) skiero-

waniu z Honan do Nankinu 40 sa-

molotów, 3) przeprowadzeniu pod

pozorem biernego oporu szybkiej
mobilizacji, po której dokonaniu

można będzie niezwłocznie przy-

stąpić do ofenzywy przeciwko Ja-

ponji.

SOWIETY WOBEC OPERACYJ
JAPOŃSKICH.

TOKIO (Pat). Zastępca komi-
sarza ludowego spraw zagranicz-
nych Karachan zawiadomił amba-
sadora japońskiego w Moskwie, że
Sowiety będą zmuszone złożyć
protest na wypadek wkroczenia
wojsk japońskich do Charbinu,
Protest ten, jak sądzą, będzie miał
charakter ściśle techniczny. wo-
bec tego, że Sowiety zgodziły się
już udzielić zezwolenia na trans-
port wojsk japońskich na połu-
dniowym odcinku kolei wscho-
dnio-chińskiej, Z Charbinu dono-
szą, że władze woiskowe posta-
nowiły polecić znacznej części
wojsk japońskich w Mandžurji
udać się w kierunku Charbinu z
uwagi na powagę sytuacji, wy-
tworzonej na skutek akcji wojsk
Ting-Czao, komendanta straży na
kolei wschodniej.

 

[Trzecia zniżka cen

  

   
  

Kołn. twarde
Koszule frakowe „
Krawaty jedwabne
Swetry, Pulowery „12,00 Į

od 0,70
8,20 |
1,00

wszystko na karnawał: koszule frakowe i
kołnierzyki słyn, fabr. „O P US" poleca

Polski Skład Konfekcji, Galanter]ji i Trykotaży

W. NOWICKI
Wilno, Wielka

10, RABAT ŚWIĄTECZNY 10'|,.

Skarpet. jedwabne 2,20
Koszule jedwabne 12,50

0 Koszule zefirowe 6,21
Kalesony z dymki 3,50

48—3r |

DYKOW
 

TRADYCYJNY BAL DOROCZNY
ZWIĄZKU OFICERÓW I PODCHORĄŻYCHIREZERWY —_©) i

4 orkiestry. — Wspaniałe dekoracje. — Moc oryginalnych niespodzianek. — Rozlosowanie biletu loterji państwowej wśród gości. — Stroje balowe. — Kotyljon-moderne z upominkamifdla pań.
Pozostałe bilety do nabycia w Z. O. R. (Wileńska 33).

CHINY W OGNIU WALK.
Japończycy bombardują Nankin.

DZIAŁA POD SZANGHAJEM NIE MILKNĄ. |
Pod murami Szanghaju. Zjednoczonych.

od swego rządu, do rządu japoń-
skiego notę, w której protestuje
przeciwko używaniu przez Japoń-
czyków koncesji międzynarodowej
jako podstawy operacyj wojsko-
wych.

SOLIDARNE WYSTĄPIENIE
PAŃSTW ZACHODNICH.

FRANCJA WSPÓŁDZIAŁA
Z ANGLJĄ I AMERYKĄ.

, LONDYN (Pat). W związku z
radośnie powitanym w Londynie
faktem przyłączenia się Francji do
akływnej kooperacji brytyjsko-
amerykańskiej i wysłaniem posił-
ków wojskowych do Szanghaju,
wkołach politycznych utrzymują,
że do faktu tego doszło w rezulta-
cie pewnych negocjacyj dyplo-
matycznych, prowadzonych w Pa-
1yżu i Londynie, które doprowa-
dziły do znacznego zbliżenia po-
ślądów obu mocarstw, zarówno w
sprawie taktyki na Dalekim
Wschodzie. jak i w sprawie
współdziałania w aktualnych kwe-
stjach międzynarodowych, jak re-
paracje i rozbrojenie

OŚWIADCZENIE WŁOCH.

WASZYNGTON (Pat). Italja
zawiadomiia oficjalnie Stany Zje-
dnoczone, że przyłącza się do
akcji narodów zachodnich celem
przeszkodzenia zatargowi w Szang
haju. Departament stanu donosi
urzędowo, że Stany Zjednoczone,
posyłając okręty wojenne do
Szanghaju, miały jedynie na celu
ochronę życia i mienia obywateli
anierykańskich.

ODPOWIEDŹ JAPOŃSKA AM-
BASADOROWI ANGIELSKIEMU

TOKJO (Pat). Minister spraw
zagranicznych zawiadomił amba-
sadora angielskiego, który wrę-
czył mu protest rządu angielskie-
go przeciwko zarządzeniom japoń-
skim w Szanghaju, że zarządzenia
te nie przekroczyły koniecznego
minimum. Minister dał do zrozu-
zamienia, że protest angielski zda-
je się być oparty na nieścisłej in-
łormacji, posiadającej charakter
propagandowy.

W LIDZE NARODÓW WIERZĄ W UTRZYMANIE POKOJU!!...

GENEWA (Pat). Szwajcarska
Agencja Telegraficzna podaje:
kołach zbliżonych do Ligi Naro-
dów śledzą ze wzrastającem zanie-
pokojeniem wydarzenia w Szang-
haju. Koła te spodziewają się, że
dzięki wysiłkom europejskich mo-

carstw oraz Słanów Zjednoczo-
nych uda się zapobiec wybuchowi
wojny między Chinami i Japonią.
Rada Ligi Narodów zbierze się

w czwartek lub piątek celem roz-
ważenia sytuacji. a

Wybory prezydenta Rzeszy.
Manifest «Komitetu» Hindenbura».

BERLIN (Pat). Tutejsze koła
polityczne uważają, że termin 23
lutego, wyznaczony jako dzień
zwołania Reichstagu, może być
uważany za ostatecznie ustalony.
Spodziewać się należy, że zaraz po
wyznaczeniu” terminu wyborów
prezydenta rozpocznie się w
Reichstagu dyskusja wewnętrzno
i zewnętrzno-polityczna.

BERLIN (PAT). W godzinach
wieczornych ogłoszony został ma-
nifest bezpartyjnego t. zw. komi-
tetu Hindenburga, wzywający spo-
łeczeństwo o wysunięcie kandy-

datury Hindenburga. Wniosek ten
dla uzyskania powodzenia musi
otrzymać conajmniej 20 tysięcy
podpisów. Maniłest podpisany zo-
stai przez wiele wybitnych osób
ze światła politycznego, gospodar-
czego, finansowego, naukowegoi
artystycznego. Wśród polityków
zwracają uwagę nazwiska przed-
stawicieli stronnictw centrowych.
M. in. mauifest podpisał b. mini-
ster Reichswehry Geissler, demo-
krata Lemmer, Gerhardt Haupt-
mann i inni.

Początek o godz. 10-ej.

 

KATARZYNA KLUKOWSKA
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona $w. Sw. Sakramenta-
mi zasnęła w Bogu dnia 31 Stycznia 1932 roku w wieku lat 52

Eksportacja zwłok z kościoła przy klinice na Antokolu na cmen-
tarz Rossa odbędzie się dziś we wtorek 2-go Lutego 1932 r. godz. 16-ej.

Nabożeństwo żałobne w Kościele św. Refala odprawione zostanie
6 Lutego r. b. o godz. 10-ej rano.

O czem zawiadamiają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych stroskani
nów Córki I Zięciowie.

ESSSPEARSEE
Wielebnemu Duchowieństwu Kościoła Wszystkich Świętych w Wilnia,

Najczcigodniejszemu księdzu Tołoczce za słowa pociechy I współczucia,

Panlom Miłosierdzia XVI Konferencji ś-go Wincentego 4 Paulo oraz

wszystkim, którzy w dn'ach śmierci i pogrzebu najdroższej mojej siostry

š. + P.

ANTONINY ŚLIWOWSKIEJ
przyczynili się do oddania ostatniej posługi składam najserdeczniejsze

„Bóg zapłać”
Zbolała siostra.

 

  

    

  
  

  

   

 

PODZIĘKOWANIE.
Zgodnie z ostatnią wolą zmarłej naszej Żony i Matki

$. | po

ADELI ORŁOWSKIEJ,
jak rówależ i od siebie wyrażamy tą drogą doktorowi JANOWI BU-
BLEJOWI najgłębszą naszą wdzięczność | uznanie za serdeczną, pełną
oddania lekarską opiekę, jaką od trzech lat skutecznie otaczał chorą.

Serdecznie wdzięczna i życzliwa rodzina Orłowskich.
31-1-1932 r. (UI. Mohylewska 6

009101 040100AAA.

Fabryka czekolady

A. PIASECKI S. A. Krakow
zawiadamia Sz. Odbiorców, że z dniem 1 stycznia
1932 r. powierzyła zastępstwo swej firmy na woje-
wództwa Wileńskie, Nowogródzkie, Białostockie
i Poleskie wraz ze składem konsygnacyjnem

w Wilnie

firmie 0.-H. Przemysłowy EDMUNB LANGNER i S-ka Śp. М.
Warszawa.

Oddział w Wilnie ul 3 Maja Nr.3
dokąd prosimy P.T. Odbiorców kierować Swe cenne zleceniaU
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BIAŁEGO tygodnia nie URZĄDZAMY
SZUMNYCH reklam nie UMIESZCZAMY

Sprzedajemy WSZYSTKIE towary

po CENACH KONKURENCYJNYCH E

| PROSIMY PRZEKONAĆ się
||| K. Rutkowski i J. Domagała
i Wilno, Wielka 47, Tel. 14-02 r

 

   

LOTNICZY DANCING-BRIDGE
4 LUTEGO

urządza WILEŃSKI AEROKLUB r
w lokalu zielonego SZTRALA (Mickiewicza 22)

pocz. o godz. 22.30. Wstęp 2 zł., akadem. 1 zł. |
 

Wznowienie procesu o zajścia w Jedwabnie.
NIBORK (Pat). Po dwudniowej

przerwie na nowo podjęto proces
o zajścia w Jedwabnie. Przema-
wiał w poniedziałek prokurator,
żądając ukarania 15 oskarżonych
więzieniem od 9 do 15 miesięcy
oraz 27 oskarżonych — więzie-

by wziął pod uwagę okoliczności
łagodzące, mianowicie to, że
oskarżeni byli podchmieleni oraz
że w czynach swych byli powodo-
wani „pobudkami patrjotycznemi”.
Stanowisko prokuratora było od
początku procesu przychylne dla

niem 6-miesięcznem. W stosunku oskarżonych. We wtorek będą
do 52 oskarżonych prokurator żą- przemawiać . obrońcy. Wyrok
dał uwolnienia. swem przemó- prawdopodobnie zapadnie we
wieniu prokuratorprosił trybunał, czwartek.
TRAUDONIS TSMA Tama  

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
Dnia 7 'utego w niedzielę o godz 12 I pół w sali własnej

przy ul Drzeszkowej 11

SPRAWOZDANIA POSELSKIE
posłów MIECZYSŁAWA. FIJAŁKOWSKIEGO

i ALEKSANDRA ZWIERZYŃSKIEGO,
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(enema — (rangi,
Trudno wyobrazić sobie bar-

dziej krwawej (w słowa tego

literalnem znaczeniu) ironji losu,

jak wypadki na Dalekim Wscho-

dzie, wobec rozpoczynającej się
dziś, w Genewie, konferencji roz-

brojeniowej.

Nie interesuje nas w tej chwili,

czy wiadomość o wypowiedzeniu

wojny, która w sobotę obiegła
świat i tegoż dnia została odwoła-

na, odpowiada rzeczywistości lub

nie. Uroczyste wypowiadanie woj-

ny jest pozostałością rycerskiego

średniowiecza i dziś nie obowią-
zuje wcale Jako przykład wymie-

nić można wojnę japońsko-rosyj-

ską, która również rozpoczęła się
bez formalnego wypowiedzenia.

W każdym bądź razie to, co się

obecnie dzieje na Wschodzie, jest

faktycznie wojną i to bynajmniej

nie o charakterze lokalnym, ale

taką wojną, która może się łatwo

rozrosnąć do rozmiarów katastro-

fy wszechświatowej.

Że tak jest istotnie, wystarczy

wymienić dwie nazwy, które w

ciągu ostatniego tygodnia co raz

to powtarzają się w komunikatach

wojennych: Charbin i Szanghaj.

Dzięki tym dwom ostatnim

operacjom japońskim impreza

wschodnia stanowczo wyszła poza

ramy zatargu japońsko-chińskiego

i nabrała charakteru między-

narodowego.

Wystarczy pobieżny nawet
rzut oka na mapę, by się przeko-

nać, że ewent. zajęcie na stałe

Charbinu nietyłko przekreśliłoby
wszelkie wpływy rosyjskie w Man-

dżurji, ale nadto poważnie zagro-

ziłoby odcięciu Władywostoku.

Czem jest dla Rosji Włady-

wostok? — jedynym rzecz można

niezamarzającym portem.

Po utracie Rygi, Libawy i

zwłaszcza Windawy, Rosja tak
dobrze jakby odcięta została od

Bałtyku, gdyż port petersburski,
bez mała w ciągu pół roku za-
marznięty, znaczenia nie posiada,

nietylko wojennego, ale i handlo-

wego. Porty czarnomorskie, ze

względu na charakter tego mo-

rza — nie wiele większe posia-

dają znaczenie, niż port na morzu

Kaspijskiem, lub... na Ladodze.

Port Artura, jak wiadomo,

utracony został w pierwszej woj-

nie japońskiej — dziś zagrożone

zostało jedyne wyjście Rosji na
morze. Jest to dla olbrzymiego
państwa niemal że kwestją życia

i śmierci i jeżeli rząd sowiecki do-

tąd dziwną zaiste zachowuje

wstrzemięźliwość, to tem jedynie

należy tłumaczyć, że lekcja

19045 roku pozostała głęboko

w pamięci. Zresztą carat dość sil-

nie był ugruntowany, by przenieść

klęskę wojenną, czego o obecnym

rządzie sowieckim nie można po-
wiedzieć. |

Mimo widocznej niechęci So-

wietów wwikłania się w wojnę

wschodnią, wypadki silniejsze by-
wają od woli ludzkiej i mogą Rosję

zmusić do czynnego wystąpienia.

Takie właśnie wypadki, nie-

zależne od woli ludzkiej, popchnę-

ły także Japonję w kierunku

Szanghaju. Należy wątpić, aby
zajęcie tego miasta leżało w pier-

wotnym planie Japonji. Dopiero

niespodziewany i wciąż rosnący

opór ze strony chińskiej, na jaki

natknęła się Japonja w Mandżurji,

zmusiła sztab japoński do ryzy-

kownej akcji dywersyjnej na
Szanghaj.

Tu jednak interesy Japonii

skrzyżowały się z interesami Sta-
nów Zjednoczonych. które nie
mogą dopuścić do zajęcia przez

Japonję całego wybrzeża ze

względu na rosnące znaczenie

Oceanu Spokojnego. jako przy-
szłego „Morza Śródziemnego”.

Dotychczasowa akcja Ameryki
posiada coprawda jedynie charak-

ter obrony obywateli amerykań-

skich, zagrożonych przez działanie

wojenne Japonji. Jednocześnie

jednak toczą się tajne pertrak-

tacje pomiędzy Ameryką a Wielką

Brytanją, na razie co prawda bez
większego powodzenia.

Konserwatywny rząd angielski

posiada dość wyraźny sentyment

dla Japonii, którą uważa za „bicz
Boży” na komunistyczną Rosję i
w tej misji niechciałby jej prze-

szkadzać. Anglja nic zapewne nie

miałaby przeciwko wojnie japoń-

sko-sowieckiej, ostatnie jednak

operacje japońskie, zagrażające

wogóle wpływom rasy białej w
Chinach, mogą i tu przechylić

szalę wbrew nawet woli obecnych

kierowników nawy angielskiej.

możn wiek A

Jeszcze o reiormie samorządu.
Państwo — Moloch.

„Kurjer Poznański” zwraca u-

wagę na te postanowieniaprojektu

samorządowego, które władzy po-

litycznej dają prawo usuwania

członków zarządów $min i magi-

stratów. ;

„Będzie się to odbywało — pisze bez

„przewlekłego” postępowania dyscypli-

narnego — jak wyjaśnia urzędowe uza-

sadnienie projektu na stronie 30 — а

wprost trybem administracyjnym. Usu-

nięcie z urzędu może nastąpić, gdy ktoś

nie wykonywa obowiązków lub spełnia

je niedbale, albo „wykonywa mandat w

sposób, obniżający powagę 1 zaufanie,

jakiego wymaga zajmowane przez niego

stanowisko w administracji publicznej '.

O jakie tu zaufanie chodzi, to znowu

wyjaśnia zacytowane wyżej uzasadnienie,

które na stronie 24, powiada otwarcie,

że organa samorządu muszą posiadać

nietylko zaufanie miejscowego społe-

czeństwa, ale wspierać się rówież o za-

ufanie rządu”.

Jest to więc nowy etap w po-
chłanianiu społeczeństwa przez
państwo.

Za i przeciw ustawie o ustroju
szkolnym.

Zaczyna się dyskusja nad pro-

jektem o ustroju szkolnictwa. E-

Krystanowski ocenia go w „Slo-

wie Polskiem** entuzjastycznie.
„Gmach szkolnictwa — oświadcza z

emfazą — posiędzie jednolitą i planową

budowę, zaopatrzoną w szereg wygod-

nych wejść i wyjść: w wyraźne drogo-

wskazy, Oby umeblowanie tego gmachu

w postaci programu naukowego było

równie szczęśliwe i przystoscwane do

życia, jak to zresztą obecny projekt ха-

powiada. A wówczas kultura polska po-

siędzie trwały fundament".

„Naprzód zaś pisze”:
„Zastanawiające jest i wielce zna-

mienne, že ziipełne przeistoczenie szkol-

nictwa projekiuje się bez żadnych uprze-

dnich przygotowań, 5sz żadnych do-
świadczeń i bez pieniędzy, 52 skarbo-
wość państwowa polega obecnie wyłącz-
mie na „redukowaniu”, a wszelkie inwe-
stowanie jest wykluczone z powodu zu-
pełnego braku środków. Jak może wy-
ślądać „reforma', na którą niema ani
$rosza, ani gmachów odpowiednich, ani
ludzi odpowiednio ukwalifikowanych?"

Autonomja uniwersytetów —
zagrożona.

„Nowy Dziennik“ donosi o in-
tensywnej pracy w Min, WR. i OP.
nad nowelizacją ustawy o szko-
łach wyższych.

„Niebawem — pisze — ma zesp
realizacja zapowiedzi p. min. oświaty Ję-

drzejewicza o zmianie autonomji uniwer-

syteckiej. Nowe przepisy podobno prze-
widują doniosłe zmiany i mają przede-

wszystkiem na celu zmauiejszenie liczb

studjujących. W ministerstwie op'aco-

waną została statystyka dctycząca stu-

dentów na uniwersytetach. Statystyka,
ta wykazuje, że co 12-ty akademik koń-
czy studja uniwersyteckie, co oczywiście

połączone jest z wysokiemi kosztami, ja-

kie musi łożyć państwo na studja un'wer-

syteckie“.

Cynizm.

W „Kurjerze Czerwonym" (or-
ganie sanacji) „jakaś pani Zofja“
(chyba nie p. Nałkowska) popisu-
je się „dobremi radami", których
udziela zgłaszającym się „nieszczę

DZIENNIK

 

prasy.
śliwym miłościom..* W. ostatnim
numerze pyta ją jakiś „40-letni
mężczyzna”, czy może odejść od
żony, która od śmierci dzieci usu-

wa się od życia, teatru, itd. A py-

ta dlate$o, że poznał i „pokochał

25-letnia dziewczynę .. Dobra „pa-
ni Zofja* lituje się nad losem
nieszcześliwej matki zmarłych
dizeci, ale na pytanie, czy 40-letni
mężczyzna ma prawo ją opuścić,
bez wahania odpowiada:

„Prawo? Ma je Pan. Ze wspólnej
katastrofy Pan wyniósł dużo ze swego do-
bytku, ona straciła prawie wszystko. Czy
ma się prawo porzucić wspólnika po
bankructwie, w którem się uratowało
część własnych pieniędzy? Naturalnie, że
się ma to — prawo. Trudno wymagać
od każdego, by był Księciem Niezłom-
nym. Życie ma swoje prawa. Tak. Ja to
rozumiem".

Małżeństwo i... spółka handlo-

wa — porównanie godne „czer-
woniaka“.

Ant zbrodnia ani błąd.

We Francji, która tak gorąco

popierała sprawę polsko-sowiec-

kiego paktu o nieagresji, nastąpiło

dziwne załamanie się. Prasa,

zwłaszcza prawicowa nacjonali-

styczna występuje obecnie sta-

nowczo przeciwko wszelkim umo-
wom z Rosją. :
W obronie paktu występuje. na

łamach „Kurjera Warszawskiego

В. K., twierdząc, że pakt ten nie”

jest jednak „ani zbrodnią ani

błędem”: s
„Gdy mnożą się corazczęściej po-

głoski wojenne w świecie, gdywojna już

istnieje na Dalekim Wschodzie, a Liga

Narodów nie może jej powstrzymać, to

może nie jest zbrodnią, jeśli kiika sąsia-
dujących z sobą państw (BEBO nowe

zobowiązania pokojowe. I może nie jest

absurdem, o ile... o ile zobowiązanie nie

było powzięte obłudnie.
Otóż co do nas, sądzimy naprawdę,

że ponizęa sowiecka jest dziś w Euro-

pie pokojowa. Ža
o nie znaczy, Że -Scwiety zrzekły

się planu skomunizowania Europy. One

go tylko odkładają na dłuższy czas, spo«

dziewając się naturalnego rozkładu kapi-

talizmu i powolnych skutków propagandy

Kominternu. Owszem, gdyby wojna wy-

buchła między państwami „burżuazyjne-

mi”, to w Moskwie potężna zapanowała-

by radość Ale prawdopodobnie nie wię*

cej. Widzimy też, że propaganda wojen-

na w Rosji od czasu zakończenia procesu

Ramzina bardzo, a bardzo osłabła.

Bardziej, niż Europa, Daleki Wschód
zajmuje teraz uwagę Moskwy.

Jeden z najlepiej informowanych ko-

respondentów z Moskwy notuje fakt nie-

zmiernie powściągliwego od kilku mie-
sięcy traktowania przez Sowiety wypad-
ków daleko-wschodnich. Dużo troski
sprawia im zachowanie się nie tylko

aponji, ale i Chińczyków, Komintern
i Kuomintang nie są już po dawnemu
przyjaciółmi. Uniwersytet Sunjatsena w
Moskwie, którego rekterem był Radek,
oddawna zamknięto. Chińczycy nie grają

już tam żadnej roli. Przeciwnie, budzą
nieufność. Sam  jenerał chiński Ma,
głośny z wypadków mandżurskich, uwa-
żany jest wśród publiczności., za pro:

wokatora japońskiego... Т
Długo, długo zagadnienie wschodnió+

azjatyckie będzie dostarczało  wielko-

rządcom moskiewskim moc materjału do

myślenia i zakłopotania. W porównaniu
tem, co znaczy dla Rosji Daleki

Wschód, interesy europejskie schodzą na
plan dalszy." е

N

PremiumLi la BRWTORCZE:

Sytuacja w Zagł
(Telef. od własnego

ęb'u Węglowem,
orespondenta.) 5

WARSZAWA. Na terenie Zagiębia Dąbrowskiego i Krakowskiego

zostaną we czwartek rozpoczęte bezpośrednio rokowania pomiędzy

pracodzwcami a pracownikami.

MO 3ZP KARKOSZ SL liai

Bez zapewnionej pomocy An-

lij Stany Zjednoczone zapewne
nie zaryzykują szerszej akcji, ma-

jąc jednakże poparcie Anglji, kto

wie, jakie wyciągną konsekwen-

cje? Rozgrywka pomiędzy Japonją

a Stanami Zjednoczonymi oddaw-

na uważana jest za nieuniknioną,

pytanie tylko, czy nadszedł już

moment takiej rozgrywki.
A teraz porzućmy rozległe ho-

ryzonty polityki wszechświatowej

i spójrzmy na sytuację, która się

wytworzyła w ostatnich czasach
przez pryzmat interesów polskich.

Trzydzieści zaledwo lat mi-

nęło, odkąd poeta, co prawda nię

bez pewnej dozy ironji, pisał:
„Niech na całym świecie woj-

na, byle Polska wieś spokojna”.
Dziś powiedzenie takie jest

anachronizmem. ъ

Świat nasz jakoś zmalał, skur-

czył się, zbliżył. Są to nietylko

skutki udoskonalonej  komuni-

kacji — przedewszystkiem są to

skutki wojny ostatniej, która

wciągnęła w swe orbity wszystkie

narody wszystkich pięciu części

świata. Świat stał się jedną ca-

łością, której już nie dzielą morza,

ludzkość jednym żywym organiz-

mem, niezmiernie wrażliwym na

dolegliwość któregobądź ze swych

członków. To też dziś wojna, roz-

grywająca się między obecnemi

potencjami gdzieś o dziesiątki ty-

sięcy kilometrów, z konieczności

musiałaby się odbić także na „pol-

skiej wsi zacisznej”. Pytanie tyl-
ko, w jakim stopniu i w jakiej

formie.

Liga Narodów, którą uważano

jako panaceum przeciwko wszel-

kim niebezpieczeństwom wojen-

nym, w sprawie obecnej wojny na

Dalekim Wschodzie wykazała zu-
pełną bezsilność. Nie uprzedzaj-

my zresztą wypadków: może zje-

 
 

dnoczonym siłom dyplomacji uda

się jeszcze stłumić ogień — czy

jednak na długo?
Jeżeli weźmiemy sytuację w

Europie. odwetową gorączkę Nie-

miec, odmowę płacenia reparacyj,

stwierdzić musimy, że atmosfera

w najwyższym stopniu jest naele-
ktryzowana i że wyładowanie jest

prawie nieuniknione — jeżeli nie

'cbecnie to w niezbyt dalekiej

przyszłości. i

Jaka rola przypadnie Polsce

w wypadkach. które rozegrać się
niają — świadka, czy uczestni-,

ka — to zależeć będzie. od tego,

jak się te wypadki rozrosną. W ra-
zie gdyby pożar z Azji przerzucił

się do Europy, udział Polski stał-

by się prawdopodobnie nieunik-
niony. wk

Każda wojna mieści w sobie

skutki wprost nieobliczalne, Dla
Polski skutki te wyrazić się mogą

równie dobrze całkowitem wyma-
zaniem z politycznej mapy Europy

jako też wyniesieniem na stano-

wisko pierwszorzędnego mocar-

stwa.

Zależeć to będzie w znacznej

mierze — od nas samych: od stanu
naszej armji, naszej dyplomacji,

naszej gospodarki finansowej i
przedewszystkiem wewnętrznej

spoistości.

Jeżeli pod tym lub innym

względem są jakieś braki, czas

jeszcze naprawić je. Ale

czas najwyższy. W warunkach

dzisiejszych nikt nie może być

pewnym dnia i godziny. Obyż

nie było zapóźno. į
Postscriptum. W chwi-

li gdy skończyłiśmy „powyžszy

artykuł, nadeszła wiadomość o

bombardownniu Nankinu, co tyl-

tylko potwierdza nasze obawy

i wzmacnia grozę sytuacji jaka

się wytworzyla na Wschodzie.

WMETTE NOSKI

Napad na ambulans pocztowy na Pomorzu
TORUŃ (Pat). W poniedziałek

1 lutego rano trzech niewykrytych
osobników dokonało napadu ra-
bunkowego na ambulans pocztowy
na szosie między Kościerzyną i
Skórzewem. Sprawcy obezwła-
dnili woźnicę ambulansu 20-let-

niego Bednarka i następnie prze-
prowadzili wóz  ambulansowy
wgłąb lasu. Z wozu skradli róż-
ne — nie stwierdzono dotychczas
jakie — papiery wartościowe, listy
zaś porozrzucali. Za sprawcami
napadu zarządzono pościg.

Rząd litewski domaga się usunięcia
wpływów katolickich w wychowaniu

młodzieży.
(Tolef. od własnego korespondenta.)

KROLEWIEC. I.-Il. Z Kowna donoszą: w kolach katolickich za-

niepokojenie wywołał memorjał rządu litewskiego, wręczany nowe-

mu internuncjuszowi

sprawie rewizji konkordatu z Rzymem.

apostolskiemu w Litwie monsign. Arrata, w

W memorjale ty” rząd
litewski domaga się 1) ograniczenia działalności Akcji Kato
lickiej w Litwie I 2) wyeliminowania z pod wpływów ducho-

wieństwa katoliceiego I członków Akcji katolickiej sprawy wy-

chowania młodzieży. Sprawę wychowania młodzieży bierze w swe

ręce rząd, który zastrzega sobie zupełną wylączność wpływów w tej

dziedzinie,

Kapitulacja Litwy wobec Niemiec w
sprawie Kłalpedy.
(Telef, od własnego korespondenta.)

KROLEWIEC. I li Z Kowna donoszą: Ostry zatarg pomiędzy
Dyrektorjum Kłajpedy a rządem litewskim zakończył się nie-
oczekiwanie kapitulacją Kowna. Jak już donosil'śmy, rząd litew-
ski polecił gubernatorowi Kłajpedy Merkisowi zażądać od Dyrektori
jum Kłajpedy podania się do dymisji. Prezes Dyrektorium Boetcher
oświadczył, że żądania tego nie wykona i ustapi tylko wobec siły.
Rby zmus'ć Dyrektorjum do poddania się woli Kowna, rząd litewski
polecił wstrzymać wszelkie awanse, wypłacane Dyrektorjum. Wy-
płaty należne na 1 lutego zostały wobee tego wstrzymane człon-
kom Dyrektorjum i Sejmikowi Kłajpedzkiemu.

Dyrektorjum po otrżymaniu wiadomości o wstrzymaniu kredy-
tów złożyło energiczny protest w Kownie.
m:ecki Mo'ath zwrócił się do premjera Tubialisa i

po tej konferencji premjer Tubialisz n-m konferenci, Niezwłocznie

Równocześnie poseł nie-

wydał telefoniczne polecenie wypłacenia wszelkich sum, wstrzyma-
nych Dyrektorjum poprzedniem rozporzsd/eniem.

Rząd litewski wobec posła niemieckiego skapitulował.

 

Niezwykłe ciepło na Syberi!.
(Telefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Moskiewska
Syberji panuje niezwykle piękna

„Prawda” donos),
i

że w Omsku na
ciepła pogoda. Śniegi topnieją.

Termometr pokażuje 5 stopni ciepła.
EEST ЗНЫЕСНЫСЕСЛЫСНЫНЕ. NTTORESUNNI TTD Dida NOTON ВС ОСЫВОЛЬСЯЕ.

ROZBROJENIE PO ZAPEWNIENIU
BEZPIECZENSTWA.

Paryż, w styczniu.
Ostatnie wypadki, w związku.

z niedoszłą konferencją reparacyj-
ną, nie stanowią dobrej wróżby
dla konferencji  rozbrojeniowej.
Obrady komitetu bazylejskiego i
późniejsze pertraktacje ekspertów
wykazały tylko głębokie różnice
poglądów, wynikające ze sprzecz-
nych interesów poszczególnych
państw, Dużem utrudnieniem jest
to, że nie mamy do czynienia z
dwoma _ wyraźnemi — frontami:
Francja, Ameryka, Anglja i Wło-
chy zajęły — każdy dla siebie —
oddzielne stanowiska. Próby po-
rozumienia  francusko-angielskie-
go, czynione od miesięcy z dużym
nakładem dobrej woli, nie dały do-
tychczas wyniku,

Kiedy Francja broni z taką za-
ciętością zasad Planu Younga, nie
rozchodzi się jej o sumy w nim
zawarte; kraj, rozporządznujący
tak olbrzymiemi kapitałami, i to
niety!ko w postaci słynnego złota
Banku Francji, lecz, przedewszyst
kiem, w postaci bogactw natural-
nych oraz pracy i wytrwałości
swych obywateli, mógłby się bez
nich obejść Broniąc zasad niena-
ruszalności traktatów, Francja bro
ni swego bezpieczeństwa, tego sa-
mego bezpieczeństwa, które bę-
dzie słównym problemem i pierw-
szym warunkiem powodzenia kon-
ferencji rozbrojeniowej.

Niestety. tak jak w sprawie re-
paracyj, tak i tu, tezy mocarstw
są djamotralnie różne. Nie mó-
wiąc o Niemczech i Rosji, które
wystapią z projektami bezwzględ-
nego rozbrojenia, w rzędzie prze-
ciwników spotka Francja Anglję,
Włochy, a przedewszystkiem —
Amerykę. Mimowoli nasuwa się
pytanie, czy zgoda, której nie o-
siągnięto, rozwiązując trudności
ekonomiczne i finansowe, nastąpi
w sprawie, od której może zale-
żeć bezpośrednio los świata; i co
będzie, jeśli to zgoda nie zostanie
osiągnięta?

Niemcy idą na konferencję z
jasno określonemi postulatami:
albo powszechna redukcja zbro-
jeń, która im pozwoli rozciągnąć
kuratelę nad słabszymi sąsiadami,
albo przyznanie im zupełnej swo-
body w dziedzinie zbrojeń. Żąda-
nie ich jest równie kategorycznie
wyrażone, jak żądanie zniesienia
ciężarów haraczu”. Wóz albo
przewóz. Innemi słowy: albo przy-
gotowanie przyszłego zwycięstwa
niemieckiego przez osłabienie są-
siadów, albo przyznanie Niemcom
prawa, żeby je sobie sami przy-
gotowali...

Mimo pewnego ostudzenia filo-
ermańskich nastrojów, tak w

glji jak i w Ameryce, Niemcy
potrafią skupić dokoła siebie licz-

ne mniej lub bardziej zaintereso:
wane sympatje. Pozatem wystą-
pią ośmieleni długim szeregiem
zwycięstw dyplomatycznych, od-
niesionych w siedmiu latach brian-
dowskich. Na olbrzymią skalę roz-
winięta propaganda przygotowała
teren. Francja opłaca najcięższy
błąd swej polityki powojennej:
Locarno! .To dzieło nieodpowie-
dzialnego. fantasty, zostawiające
Niemcom wolną rękę w. sprawie
granic wschodnich w zamian za
gwarancję granic zachodnich,
pchnęło politykę europejską na
tory, które mogą zawieść kiedyś
Francję ku katastrofie.

Cała uwaga skupi się obecnie
na polskim zachodzie. Jest coraz
bardziej oczywistem, że bez za-
gwarantowania naszych _ granic
niema bezpieczeństwa dla Europy.
Nadarza się ku temu może ostat-
nia sposobność, W Niemczech
jutrzejszych będzie podobny akt
nie do pomyślenia.

Mimo pozornego osamotnienia,
Francja będzie rozporządzać w
Genewie dużą przewagą. Usunię-
cie Brianda z Quai d'Orsay doda-
ło jej dużo sił. Na czele delegacji
francuskiej staje, obok Lavala,
Tardieu, człowiek który nie zwykł
się o. Pamiętamy jego słowa,
od których w książce swej pt. „Po-
kój' zaczyna rozdział o rozbroje-
niu: „Zniszczenie militaryzmu nie-
mieckiego uważali sprzymierzeni
za ich główny cel przez cały czas
wojny. Instrument ten, zbudowa-
ny przez Moltkego a rozwinięty i
wzmocniony przez jego następ-
ców, wprowadził Niemcy w niedo-
rzeczą dumę, która ich popchnę-
ła do zbrodni r. 1914. Militaryzm,
ten, groźny materjalnie, moralnie
był niszczący. Stworzywszy sobie
broń, skomponował doktrynę. Fa-
brykant karabinów maszynowych,
armat i amunicji począł fabryko-
wać filozofję. Klęska ją zwalila;
lecz równocześnie powstała nowa
intryga, której zadaniem było
ukryć tę klęskę w cieniu łuków
triumfalnych, jakie wznoszono w
miastach niemieckich na cześć po-
wracającej armji. Jeżeli zachowa
się narzędzie agresji, to za pięć,
dziesięć, czy dwadzieścia lat —
będziemy mieli nową wojnę",

Ze słów tych wnioskując, nie
powinni Niemcy oczekiwać od
obecnego ministra wojny zbyt
wielkich ustępstw. Jako jeden ze
współtwórców Traktatu Wersal-
skiego, potrafi on przypomnieć ge-
nezę klauzuli rozbrojenia, która—
wyrażając ideologję odłożoną do
lepszych czasów — miała przede-
wszystkiem ubezpieczyć Europę
przed nowem szaleństwem  nie-
mieckiem.

Zygli.

EEST STTNEI ESBO S)
KLUB NARODOWY

W niedzielę dnia 7 lutego o godzinie 5 pe południu w sall przy ul.
Orzeszkowej 11

poseł MIECZYSŁAW FIJAŁKOWSKI
wygłesi odczyt p. t.:

WPŁYW KRYZYSU uży NA GOSPODARCZY STAN

zażądał o: bycia -

SZKICE I OBRAZKI.
NIEZNANEMU POLICJANTOWI.

Bywają dzieci nieznanego żołnierza,

urządza się kwestę na nieznanego bez-

robotnego, dlaczegoby nie miano stawiać

monumentów nieznanemu policjantowi?

Bardzo proszę...

Zawód to jest najeżony niebezpie-

czeństwami i grozą, policjant nie ma ni

we dnie ni w nocy spoczynku, a co naj-

dziwniejsze, staje się czasami bohate-
rem... bardzo śmiesznych historyj.

Naprzykład:

Stoi policjant na rogu ulicy. Wtem
przed dom jakiś zajeżdża auto, wysiada

2 maszyny elegancko ubrany mężczyzna,

podchodzi do jakiegoś  rozkosznego

znioła-dziewicy, dobywa rewolwer i

strzela.

Dziewczę pada, brocząc krwią...

Gentleman dobywa czerwony gwož-
dzik z butonierki i z cynicznym wyra*

zem twarzy wkłada ów kwiat w otwartę

usta dziewicy-trupa...

Hal...
I śmieje się, śmieje się wesoło...

Policjant blednie, jest bliskim omdle=

nia, dobywa pałę gumową, twarz obleką
w grozę... в i

Dopada cynicznego zbrodniarza, lapie

za kolnierz i wlecze, mimo protestėw,

do aresztu. .

A tu skandal!...
— Coś pan zrobił!? — wołają nań.
Dwa tysiące metrów filmu zmarno«

wane...
Policjant otrzymuje admonicję,

To były zdjęcia filmowe,

Albo innym razem..,

Przedmieście...
Ktoś kogoś precyzyjne sztyletuje.

Ten woła, jak zarzynany bawół:
— Ra... ra.. tunku! policjal!

Policjant patrzy, patrzy i myśli:
— Ten śliczne gra, brawo! brawo!

Niema co gadać, pierwsza klasa!

Nożownik ucieka z portfelem, trup
(autentyczny) leży bez ducha i portfelu.

I znów malutkie nieporozumienie.
Albo w teatrze, nie dalej jąk w nie*

dzielę dnia 31, L. 1932 r,

Konstrukcja pierwszego aktu wyma*

ga, by jeden z aktorów, ulokowany
wśród publiczności, w sposób demon-

stracyjny zaakcentował swe niezadowo*

lenie z akcji przedstawienia...

Ładna sala „Pohulanki”, na widowni

gisza, na scenie toczy się akcja...

7 "Wtem awantura:
— To skandal! — woła Wyrzykow:

ski.
— Panię, co pan wyrabiaszl? —

woła dyżurny przodownik (nie artysta).

Ehwytem  dżiu-dżitsu obezwładnia

aktora,
— Та drzwi, za drzwi z awaturni:

kiem!

Artysta wyrywa się, przodownik ba-
ranieje, wykręcona ręka -boli..,

Przed zasłoną zjawią się dyrektor

Szpakiewicz i.. sztuka idzie dalej.
Policjant, acz nie przygotowany ca*

łym szeregiem prób, rolę swą odegrał

świetnie...

Dla podkreślenia realizmu zajścia
należałoby artystę wyprowadzić za
drzwi, tam spisać protokół... i t. d.

Ale publiczność, jak publiczność,

na dobrym kawale nie pozna się nigdy...

M. Junoszą.

Zvcie gospodarcze,
Obroty towarowe w Gdyni
większe niż w Bremie.

Obroty towarowe Gdyni prze:
wyższyły w r. 1931 przeładunki
towarowe w drugim co do wiel-
kości porcie niemieckim — Bre:
mie. Obrót towarowy Bremy w r.
ub. wynosił 5.193.000 tonn, a Gdy-
ni 5.334.621 tonn. Jeszcze w roku
1930 obroty Gdyni były o prawie
połowę mniejsze od przeładunków
w Bremie. To szybkie wyrówna-
nie różnic należy tłumaczyć wzro-
stem przeładunków w Gdyni w
okresie sprawozdawczym w sto-
sunku do r. 1930 o 47,2 proc., a
spadkiem przeładunku w Bremie
o 19,5 proe.

ROZMAITOSCI.
DENTYŚCI Z PRZED

TRZECH TYSIĘCY LAT.
W interesującej rozprawie, która ро-

jawiła się na łamach prasy sztokholm-
skiej przed kilku dniami, prof. G. Thou-
ren, jeden z kierowników Szwedzkiego
Państwowego Instytutu Dentystycznegą
w Sztokholmie, dowodzi na podstawie
ostatnich wykopalisk archeologicznych, iż
sztuka dentystyczna nie jest bynajmniej
przejawem naszej kultury, lecz, że staro-
żytność i prahistoryczne cywilizacje do-
skonale zdawały sobie sprawę z roli,
jaką odgrywa pielęgnacja zębów w dzie-
dzinie zdrowia całego organizmu.

| W ostatnich miesiącach ubiegłego ro-
ku wykopano we Włoszech cały szereg
kości ludzkich t. zw. epoki etruskiej —
wśród kości tych znalazły się trzy szczę-
ki, a badania archeologiczne. wykazały,
iż szczęki te posiadają kilkanaście dosko
nale dopasowanych zębów sztucznych,
które okazały się zębami młodych cieląt.
Inne wykopaliska archeologiczne stwier-
dzają częste używanie przez starożytnych
aaa rodzaju białej emalji na zęby.

związku z tem przypomina się zna-
ne powiedzenie Homera: „Białość twych
zębów mówi mi o twych cnotach”, oraz
cały szereg innych powiedzeń poetów an-
tycznych, przyrównujących zęby do „śnie
gu na górach" i do „pereł na dnie mo-
rza .

Niewiadomo dotychczas, czy staro-
żytni znali sztukę plombowania zębów,
wiemy natomiast, iż zgodnie z ówczesne-
mi wierzeniami, ból zęba świadczył o
schorzeniu innej części organizmu, naj
częściej organów trawienia. Dentystyka
antyczna ograniczała się tedy do fabry-
kowania zębów sztucznych, oraz do bie-
lenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej.
Łaźnie rzymskie obok natrysków i ma-
saży obfitowały w mnóstwo bielideł i me-
dykamentów, służących zarówno do u-
piększania i konserwowania cery, jak i
zębów. Starożytni czyścili zęby suchą
kredą, którą następnie zmywali wodą z
octem winnym. Co do zębów sztucznych,
fabrykowano je nietylko z zębów zwie-
rzęcych, lecz i ludzkich, przyczem te o-
statnie wydobywano z trupów żołnierzy
nieprzyjacielskich, bądź też wyrywano
je zbiegłym niewolnikom, Žž
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KRONIKA.
Miasto przedłuża kotrakt z ZASP'em.
Jak się dowiadujemy, Magi-

strat zgodził się przedłużyć umo-
wę na wydzierżawienie Z. A. 5.
P'owi Teatrów Miejskich na jeden
rok (od dn. 1. IX. 32 do 31. VIII.
33 r.).

Decyzję Magistratu przyjął do

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— W dniu imienin Pana

Prezydenta Rzeczypospolitej.
W poniedziałek dnia 1 lutego

b. r. w dniu imienin Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Ignace-
go Mościckiego, metropolita wi-
leński ks. arcybiskup Jałbrzykow-
ski w asystencji duchowieństwa
celebrował w Bazylice o godz. 9
min. 30 przed południem solenne
nabożeństwo na intencję Głowy
Państwa Nabożeństwa wysłuchali
p. wojewoda wileński Beczkowicz,
dowódca okręgu korpusu gen.
Litwinowicz, prezes sądu apela-
cyjnego Wyszyński, rektor U.S.B.
Prof Januszkiewicz, prezes okrę-
gcwej izby kontroii Pietraszewski,
prezydent miasta Folejewski, sze-
fowie władz państwowyeh, pro-
kuretorskich, sądowych, admini-
strecyjnych, wojskowych, samo-
rządowych, reprezentanci społe-
czeństwa i oddziały wojskowe.
W przeddzień imienin odbyły

się we wszystkich oddziałach
wojskowych pogadanki dla żoł-
nierzy o życiu i działalności Pa-
na Prezydenta prof. Ignacego
Mościckiego.

Miasto udekorowane było cho-
ręgwiami o barwach narodowych,
niektóre gmachy były iluminowa-
ne.
W godzinach przedpołudnio-

wych odprawione zostały nabo-
żeństwa w świątyniach innych
wyznań.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Ukonstytuowanie się Są-

du Konkursowego nagrody Il-
terackiej m. Wilna.W dniu wczo-
rajszym ustalony został ostatecz-

nie skład osobowy Sądu Konkur-
Sowego nagrody literackiej m.
Wilna za rok 1932. W skład Są-
du weszli: prezydent miasta mec.
Folejewski, przedstawiciele (.S.B
profesorowie: Kolbuszewski i Gli-
Rz delegaci Rady Miejskiej pp.
|waszkiewiczowa i „Młodkowski
Oraz przedstawiciele Wileńskiego
Związku Literatów w. osobach:
Pp. Revttówny, J*zefa Wierzyń-
skiego i Wzlerjana Charkiewicza.

- Przyznanie nagrody nastapi w

pierwszych dniach marca. Nagro-
da wynosi 5000 złotych a
— CzyWilno otrzyma kledy:

koiwiek nowoczesne jezdnie?
Sekcja techniczna agistratu
opracowuje obecnie szczegėlowy
plan wprowadzenia w W:lnle no-
woczesnych jezdni. Realizację ca-
łego planu Magistrat oblicza na
przeciąg lat 10. W pierwszym
rzędzie a więc jeszcze w roku
bieżącym (?) nowoczesna jezdni
mają otrzymać ulice: Mickiewi-
cza, Zamkowa, część Wielkiej,

Wileńska i Zawalna. Zaznaczyć
jednak należy, iż catokształt pla-
nu jest dopiero w opracowywa-
niu i w sprawie tej stale odby-
wają się konferencje | narady
naczelników wydziałów technicz-
nych pod bezpośredniem pize-
wodnictwem szefa sekcji tech-
nicznej wiceprezydenta Czyża a.

т Z MIASTA.
— Gubernator kolonji irancus-

kich w Wilnie. Przybył na kilku-
dniowy pobyt p. Andrė Bonamy
z Paryža, gubernator kolonij, pel-
niący obecnie obowiązki dyrekto-
ra wydzialu spraw wschodnich we
francuskiemMialstocstwie Kolonij.
Gubernator Bonamy złożył po
rzyjeździe wizytę p. wojewodzie

Boozkowiciówi Celem przyjazdu
irancuskiego gościa jest zbadanie
stosunków wśród mieszkających
na Wileńszczyźnie muzułmanów.
Pan Bonamy ma za sobą długo-
letnią służbę w kolonjach francus-
kich w Afryce, którą poznał zna-
komicie i jest jednym z niewielu
europejczyków, posiadających
gruntowną znajomość języka arab-
skiego. W czasie pobytu odbędzie
gość francuski konferencję z mufti
muzułmańskim dr. Jakóbem Szyn-
kiewiczem.

SĄDY.
— Umorzenie skarg właści-

ciell sklepów. Większość właści-
cieli sklepów, którzy w listopa-
dzie ub, roku ucierpieli wskutek
zajść otrzymali powiadomienie od
władz śledczych, że złożone przez
nich skarai zostały umorzone wo-
bec nieujawnienia winnych,

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Nowy cennik na chleb. Wi-

leński Starosta Grodzki podaje do
ogólnej wiadomości, iż z dniem
2 lutego b. r. obowiązują następu-
jące ceny na chleb: chleb pytlowy
za 65% — za 1 klg. 42 gr.;
chleb razowy żytni 97!/:%/0 — za
1 klg. 32 gr.

inni žądania lub pobierania
wyższych cen od wyżej wyznaczo-
nych będą karani zgodnie z prze-
pisami do 3000 zł. grzywny lub 6
tygodni aresztu.

SPRAWY SANITARNE.
— Bezpłatny kurs dla młodych

matek w Ośrodku Zdrowia, z za-
kresu higjeny osobistej, higjeny
mieszkania, wychowania i odży-

wiadomości delegat Dyrektor Za-
rządzający Z. A. S. P'u Jan Pa-
włowski, który bawił w Wilnie
2 dni, badając stan prac artystycz-
nych i gospodarkę Teatrów, która
oparta jest na zasadach samowy-
starczalności.

wiania dziecka, oraz z zakresu za-
pobiegania chorobom społecznym.
Wykłady odbywać się będą 2 razy
tygodn. w godzinach wieczoro-
wych w ciągu 3 miesięcy. Zapisy-
wać się na kurs mogą osoby ma-
jące skończonych lat 16, do dnia
10 lutego r. b. w rejestracji Ośrod-
ka Zdrowia przy ul. Wielkiej 46,
od godz. 12 do 1.

SPRAWY SZKOLNE.
— Dyrekcja Gimnazjum im. J.

L Kraszewskiego w Wilnie zawia-

damia, że egzaminy wstępne do

kl. IV, V i VI rozpoczną się dnia
3 lutego o godz. 9-ej w lokalu
Gimnazjum (ul. Ostrobramska 27).

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Na zakup nowego szybowca.

Aeroklub Wileński urządza dan-
cing-bridge w czwartek 4 lutego
w cukierni „Zielonego Sztralla”.
Początek o godz. 22. Wstęp 2 zł.,
dla akademików 1 zł. Dochód
przeznacza się na zakupienie no-
wego szybowca szkolnego.
— Odznaczenia niepodieg-

łościowe harcerzy | b. harce-
rzy. Komenda Wileńskiej Cho-
ragwi Harcerzy podaje do wia-
domości, że termin składania
wniosków na odznaczania nie-
poc ległościowe harcerzy i b. har-
cerzy, biorących udział w akcji
niepodległościowej w okresie do
listopada 1918, oraz w powst.

śląsk., upływa nieodwołalnie dnia
1 marca 1932 r.

Odznaczenia będą nadswane
w myśl Dz. (st. R. P. 7530i
3131.

Wnioski wypełnione na prze-
pisowych formularzach, które
mozna nabyć w Głównej Księ-
garni Wojskowej, Warszawa, No-
wy Swiat 68, należy nadsyłać do
Harcerskiej Podkomisji Odzna-
czeń Krzyżem i Medslem Nie-
podległości (Adam  Miłobędzki,
Warszawa, ul Raszyńska58 m 18).
— Sroda literacka. Jutro w

Zwiąrku Literatów ks. kapelan
Pigtr Sl-dziewski, b. konserwator
białostocki, mówić będzie o wnę:
trzu kościoła ść Piotra i Pawła
w Wilnie. W drugiej części Sro-

dy wystąpi utalentowany młody
pianista Napoleon Fanti, który
odegra utwory starohiszpańskie i
kilka kompozycyj Chopina. Po-
czątek o 830 wiecz.
— Posiedzenie Wil. Tow.

Lekarskiego odbędzie się we
środę o godz. Bej w sali własnej
przy ul. Zamkowej Nr. 24. Na
porządku dziennym: prof. dr. St.
H ller: Głód, jako zjawisko bio-
lógiczne. :

ODCZYTY.
— #& dziedziny hygjeny. W środę

dn. 3 bm. o ka 6 wiecz. odbędzie się
w Ośrodku Zdrowia przy ul. Wielkiej
36 dalszy ciąg odczytu Dr. J. Zienkiewi-
Cza p. t. „Zapobieganie gruźlicy u dzie-
ci”. Wstępbezpłatny. |||

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Wieczór taneczny K. „Con-

cordia“. W dn. 7 b. m. akademic-
ka Korporacja „Concordia Vilnen-
sis” urządza w sali przy ul. Orzesz-
kowej 11 wieczór taneczny. Za-
proszenia do nabycia w lokalu
Korporacji — Zygmuntowska 8—2,
Wstęp 2 zł, akadem. 1 zł, 50 gr.
Pocz. o godz. 9-ej,

ZABAWY.
— Sprostowanie. W niedzielnym nur

merze „Dziennika Wileńskiego" zamie-
szczone zostało ogłoszenie o dorocznym
balu Związku Oficerów i Podchorążych
Rezerwy.

Do ogłoszęnia tęgo ząkradła się po”
mylka drukarska. ianowicie, zamiast
słowa „podchorąžych“ błędnie wydru-
kowano —  „podoficerów' i zamiast
„Z. O. R.* — błędnie podano „Z. O. K.*

Prostując powyższe, wyrażamy ubo-
lewanie z powodu tej mimowolnej
omyłki.
— Czarna Kawa. Najelegantszą za-

bawą BSA karnawału będzie bez-
sprzecznie „Czarna Kawa* Wajewėdz-
kiego Koła Ziemianek i Zrzeszenia Wo-
jewódzkiego Związku Pracy Obywatel-
skiej Kobiet, która się odbędzie dnia 7
lutego, w górnych salonach Hotelu Geor-
$es'a. е doskonałe orkiestry, przy”
grywające do tąńca i dobrze zaopatrzony
bufet na miejscu po wyjątkowo niskich
cenach, wróżą zabawie duże powodzenie.
Początek „Czarnej Kawy” o godz. 20-ej.
Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą.
Bilety nabywać można przy wejściu lub
u Pań Gospodyń w lokalu Z. P. O. K.,
Jagiellońska Nr. 3/5, m. 3 codziennie po-
między godz. 12 a 2 i w lokalu Keła
Ziemianek, Mickiewicza Nr. 19 m. 2 od
godz. 12 do 1 w dniach 3, 4, 5 i 6 lutego.

Dochód z „Czarnej Kawy" przezna-
czony jest na  najbiędniejsze dzieci
Wilna.

Roli Honorowych Gospodyń raczyły
się podjąć Panie: Wojewodzina Marja
Beczkowiczowa, Przewodnicząca Koła
Ziemianek hr. Jadwiga Tyszkiewiczowa
i Przewodnicząca Związku Pracy Oby-
watelskiej Kobiet dr. Janina Rostkowska.

Odpowiedź redakcji.
Panu „Podróżnemu* z Podbrzezia.

Korespondencję pańską przekazujemy re-
dakcji wa ludowego „Głos Wi-
leński' (Mostowa 9 — drukarnia Bajew-
skiego), gdzie też w najbliższym numerze
zostanie zamieszczony.

|| ——0a A CTEET

KRONIKA POLICYJNA.
— Plachta komunistyczna na ul. Za-

walnej. W dniu wczorajszym. w godzi-
nach porannych na ul. Zawalnej przy
rynku Drzewnym nieujawnieni sprawe
wywiesili na drutach  telefonicznyc
płachtę komunistyczną z antypaństwo*
wemi napisami. Płachtę komunistyczną
usunęła straż ogniowa. a

" UžIENNIK MILENSKI

Ekshumacja zwlok
p. Stanislawa Waclawskiego.
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy komunikat tre-

ści następującej:
„Sprawy z oskarżenia Załkinda i Wulflna podlegały

pewnej zwłoce ze względu na nieobecność kilku świad-
ków, oraz profesora medycyny sądowej, tego ostatnie-
go z tego względu, że zachodziła konieczność szczegó-
łowszych zbadań śmiertelnych uszkcdzeń cielesnych
Wacławskiego przez powtórne sądowe oględziny i fo-
tografje (ekshur acja zwłok). |

Czynności ta dokonane zostały w dniu dzisiejszym
zaś badania ostatnich świadków zakończa się. Należy
więc przypuszczać, że sprawy te w najbliższych tygo-
dniach zostaną skierowane do Sądu".

Zamieszczając powyższy komunikat stwierdzamy,
że oględzin zwłok $. p. Stanisława Wacławskiego do-
konał prof. Siengalewicz w obecności sędziego śledcze-
go Bułhaka, oraz podprokuratora Janowicza.

Ekshumacja miała miejsce w godzin:ch rannych
Jak wiacomo, pierwsze oględziny sądowo-I+karskie od-
były się w dniu eksportacji zwłok.
ROTOR SCOREJRZWEKASWODE 0UMÓKCABAJEKASTOK KISS KE

Popłoch wśród handlarzy mięsnych
w Hali Miejskiej.

Niejednokrotnie już pisaliśmy o
metodach, stosowanych przez U-
rzędy Skarbowe przy wymierzaniu

i ściąganiu podatków a zwłaszcza

odatku przemysłowego od o-

rotu.
W ostatnich dniach ubiegłego

tygodnia z polecenia Rete.||

Noejė Skarbowego (dawniej III)

sekwestratorzy skarbowi zajęli to-
wary prawie wszystkim handla-
rzom mięsnym i wędliniarzom,

handlującym w Hali Miejskiej. Za-
jęcia dokonano z powodu nie-
uiszczenia przez tych ostatnich za-
liczek na podatek przemysłowy od
obrotu za rok 1931.

Zaliczki te równają się wyso-

kości całkowitego podatku za rok

1930. Tymczasem obroty w roku
1931 ogromnie zmalały. R
więc tych zaliczek równałoby się

uregulowaniu podatku za rok 1931

w większej wysokości, aniżeli w

roku 1930.
"' Pomijając już sam fakt, że su-

ma podatku nie odpowiadałaby
rzeczywistości i možnošciom plat-

niczym handlarzy, šciąganie tych

zaliczek dałoby możność Urzędo-
wo Skarbowemu podwyższenia po-

datku przemysłowego od obrotu
za rok 1931, w porównaui z ro-

kiem 1930,
Ta obawa handlarzy ma jeszcze

swoje źródło w praktyce Urzędu

z lat poprzednich.
Ilość zajęć dokonanych przez

sekwestratorów Urzędu wynosi
około 60. Zajęcie towaru unie-
możliwiło targ codzienny. Nie-
którzy z handlarzy wykupili się
od zajęcia, dając 10 zł. a conto za-
liczki.

Niezależnie od powyższego se-
kwestratogzy skarbowi dokonali
zajęcia towarów za „zaległe po-
datki” 5 handlarzom mięsnym w
Hali Miejskiej, Na jednym z nich
Urząd Skarbowy poszukuje należ-
ności za zaległy podatek obroto-
wy za lata: 1926, 1927, 1928 i 1929,
gdy on tymczasem tarśuje w tym
straganie dopiero od 1930 roku.
Podatek za te lata winien był
opłacić poprzedni właściciel stra-
ganu, który zmarł w 1930 r. Na
innym zaś poszukuje się należności
za zaległy podatek za lata 1925,
1926, 1927, 1928, 1929 i 1930,
a tymczasem uiścił on podatki i
posiada odpowiednie pokwitowa-
nia.

Od innego znów żądają zapła-
cenia podatku za dwa lata, pomi-
mo, że targował tylko..: 45 dni.

Albo jeszcze taki przykład: za-
jęto towar za „zaległe podatki",
które, według posiadanych przez
handlarza kwitów Urzędów i Kas
Skarbowych, uiścił, a nawet nad-
płacił 228 zł. 48 groszy. (s)

Są to metody niedopuszczalne.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P. ©
— Na Pohulance. DziśŽa poludniu

o„Burza w szklance wody”, Pocz. o $. 4.
Wieczorem — „Mam lat 26". Pocz.

o godz. B-ej.
Jutro i dni następnych — „Mam

lat 267;
— W Lutni. Popoludniu „Hullą di

Bulla". Roczątek o g. 4-ej. ы
®О AWieczorem — „Ta, której szukamy”.

Jutro i dni następnych — „Tą, któ-
rej szukamy”.
— „Dawne czasy — dawne pieśni* —

w Teatrze na Pohulance. Widawiska pad
a interesującym tytuem ukaże się w
eatrze na t n

tego br. o godz. 5-ej pp. Udział biorą ar-
tyści dramatu i opery, Wdrugiej części

widowiska odegrana będzie komedia Fre.

dry „Pan Benet“ z p. Baronem. Walde-

marem Weęysenhoffem w roli tytułowej.
— Doroczna Reduta Artystów Te-

otrów Miejskich. Artyści Teatrów Wileń-
skich organizują w poniedziałek dn. 8-go
b. m. doroczną Redutę, urozmaiconą sze-

regiem wytwornych niespodzianek. Za-
bawa ta, która odbędzie się w salach

kasyna Garnizonowego, uważana jest
stale za najlepszą zabawę w karnawale.

Ceny biletów wejścia 8 zł. i 5 zł.

— Józeł Turczyński w Wilnie, W

czwartek 4 bm. recital znakomitego pia-
nisty Józefa Turczyńskiego, profesora
Akademji Muzycznej w Turynie. Kon:
cert zapowiada się nadzwyczajnie.
— Ё neert na rzecz biednych parai.

Bernardyńskiej odbędzie się dziś o godz.
8-ej w Małej Sali Miejskiej. Bilety przy
kasie.
— Dziś o godz. 2 w południe w te-

-atrze Miejskim „Lutnia* odbędzie się
ostatnie przedstawienie ślicznych baśni
„Fujarki zaczarowanej” i „Zimy”, Przed-
stawienie będzie urozmaicone tańcami
malej Ijoli Dziewulskiej. W roli „Zimy”
wystąpi p. Rena Dziewulska.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 2 lutego 1932 r.

10.15. Tr. bicia dzwonów i nabo-
żeństwa z Katędry Wileńskiej. Chór pod
dyr. prof. WŁ Kalinowskiego.

11.58. Sygnał czasu i hejnał z wieży
katedralnej w Wilnie.

12.10, Kom. meteor.
12.15, Poranek symf. z

Warsz.
14.00. Aud. rolnicze z Warsz. i ko-

lędy z Krakowa.
15.55. Audycja dla dzieci z Warsz.
16.20. Muzyka z płyt. Znakomici

skrzypkowie.
16.40. „Jak zamieniamy ciepło na

pracę" — odczyt z Warsz. wygł. inż.
C. Taracha.

16.55. Muzyka z płyt. Muzyka ope-

Filharm.

rowa.

1715. „Ku zaczarowanym krainom
wschodu" — odczyt wygł. prof. U. S. B.
Bronisław Rydzewski. Tr. na wszystkie
polskie stacje.

17.30. Wiadomości przyjemne i po-
żyteczne z Warsz.

17.45. Koncert z Warsz.
19.00. 1) Audycje litewskie: „O hi-

gjenie' — gl. P. Czapskajte. 2) We-
sołe opowiadanie — wygł. P. Gozutis.

19.20. „Wileński dostęp do morza”,
odczyt wygł. Teodor SE

19.40. Progr. na środę.
19.43. Słuchowisko z Warsz.
20.15. „Król Baratarji'" (Gondolje-

rzy) — opera komiczna w 2 aktach Gil-
berta i Sullivana (płyty „His Masters
Voice"), w k. zespołu D'Oyly Carte
w Londynie. Objaśnienia prof. M. Józe-
fowicza. аЁ.

21.55. Skrzynka techniczna z Warsz.
22.10. Recital fortep. M. Barówny

z Warsz,
22.45. Kom. i muzyka taneczna z

Warsz,

Pahulance wsobotę dn. 6 lu-.

KONKURS KINO-TEATRU
„CASINO,

Dziś drukujemy dwa kupony
zniżkowe do kina „Casino”.

Kupon upoważnia do otrzy-
mania w kasie kina zniżki od
30 do 45 proc.

Obecnie wyświetla się już dru-
gi zapoznawczy film w konkursie
filmowym „Casino*. Powyświetle-

niu „Chama* czytelnicy zapozna-
ją się z trzecim 1 ostatnim fil-
mem „On i jego siostra*, by po
tem móc przystąpić do plebiscytu.

Drogą plebiscytu dyrekcja
„Casina* dowie się jakie filmy
nojbardziej odpowiadają publicz-
ności wileńskiej i jakie filmy na-
leży wyświetlać.

Kupony są ważne z datą wy-
stawienia. 3

     

    
  

  
  

   

KUPON ZNIŻKOWY
NA FILM

«C H A M»
WYŚWIETLANY

w „CASINO“ Wie'ka 47
WILNO 2 LUTEGO 1932 r. I

L ur :

і KUPON ZNIŽKOWY
NA FILM

„CHA M"
WYŚWIETLANY

w „CAS!NO* Wielka 47
WILNO, 3 LUTEGO 1932 r.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Z historji wielkich wypraw morskich.

Prof. Bronisław Rydzewski w inte-
resującym i barwnym odczycie p. t. „Ku
zaczarowanym krainom Wschodu" przy-
pomina radjosłuchaczom o najdawniej-
szych wyprawach morskich z Europy do
Indyj pod wodzą Vasco de Gamy, Marco
Polo i Kolumba, który — mówiąc na-
wiasem — jadąc do Indyi, odkrył po
drodze... Amerykę. (Wtorek, godz. 17,15,
na wszystkie stacje polskie.)

Wilno — Gdynia.
Dzisiaj o godz. 19,00 p. Teodor Na-

gurski opowie przed mikrofonem radja
wileńskiego o swoich wrażeniach z ze-
szłorocznej wyprawy z Wilna do Gdyni
szlakiem wodnym, a przy tej sposobności
poruszy gospodarcze znaczenie dostępu
do morza, z którem Wilno ongiś kontak-
towało przez bliskie mu porty Kłajpedy
i Lipawy, dzisiaj odcięte od naszego
miasta.

Jutrzejszy koncert kameralny,

W środę 3 lutego o godz. 21,20 pol-
skie radjo nadaje koncert utworów Schu-
berta. Szereg pieśni genjalnego kompo-
zytora odśpiewa doskonały tenor p.
Maurycy Janowski, a następnie wyko-
nany zostanie Kwintet Smyczkowy —
jedno z ostatnich dzieł Schuberta, odzna-
czające „się niezwykłym polotem — па-
tchnienia. Wykonawcami kwintetu bę-
dzie zespół kameralny w osobach pp.
Ireny Dubiskiej, M. Tiledežbašma, M.
Szaleskiego, Z. Adamskiej i K. Stromen-
gera.
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Wyrzucony z mieszkania lokator podpala
z zemsty mieszkanie.

Podpalacz stanie przed sądem doraźnym.
W dniu wczorajszym aresztowano

niejakiego Borysa Aleksandra (Majowa

22), bezrobotnego, oskarżonego o pod-

palenie mieszkania i zniszczenie sufitu

i ścian domu Józefa Wiazewicza.

A. Borys, z powodu niepłacenia ko-

mornego za mieszkanie, wyrokiem sądo-

wym został wyeksmitowany. Z zemsty

za wyrzucenie go na bruk Borys oblał

raftą podłogę, wyrzucił z sienników

słomę i podpalił ją z zamiarem wznie-

cenia pożaru Pożar jednak w czas za-

uważono i przy pomocy mieszkańców

ugaszono.

Przeciwko podalaczowi sporządzono

doniesienie karne w trybie doraźnym.

Borys stanie przed sądem doraźnym

i grozi mu dożywotnie więzienie. (a)

Krwawa tragedja w tajnej gorzelni
inspektor akcyzy zastrzelił gorzelni*a.

W dniu wczoraiszym inspektor akcyzy pow. wołożyńskiego p.
Kłopotovsxi został napadnięty znienacka przez dwóch włościan, któ-
rych pochwycił no gorącym uczynku pędzenia wódki
gorzelni. Jeden z napastników uderzył

w potajemrej
inspektora Kłopotowskiego

polanem w głowe tak, łż p. Kłopotowski cudem uniknął śmierci.
Napednięty, w obronie własnego życia, musiał użyć broni. Po-

czątkowo strzelił on do góry, lecz, gdy to nie powstrzymuło ataku
napastników, wówczas p. Kłopotowski oddał strzał do napadających,
kładąc [ednego z nlch trupem.

Na miejsce wypadku wyjechała z Wołożyna specjalna komisja.
 

Z sali sądowej.
Rehabilitacja b. prezesa WI-
leńskiego Komitetu  Akade-

micklego.
Na początku ubiegłego roku

Wilno poruszone zostało rewela-
cyjnemi wiadomościami o wykry-
tych nadużyciach w łonie Wileń-
skiego Komitetu Akademickiego.

Odpowiedzialnością za niedo-
bory, ujawnione w kwocie 5.200
zł. obarczono sprawującego w
tym czasie godność prezesa Ko-
mitetu p. Hieronima Grzyba.

Wobec chaosu panującego w
rachunkowości, p. Grzyb, nie mo-
gąc narazie wykazać się dowo-
dami, całą winę przyjął na siebie,
a rzekomo brakującą kwotę po-
krył.

Mimo ta urząd prokuratorski,
inkryminując p. Grzybowi przy-
właszczenie, postawił go w stan
oskarżenia z ert. 574 k. k.
W paždzierniku ub. r. sprawę

rozpoznawał sąd grodzki i w wy-
niku wymierzył podsądnemu karę.

Skareny odwołał się do wyż-
szej instancji, wobec czego wczo-
raj ta sprawa znalazła się na
wokandzie wydziału odwoławcze-
go sądu okręgowego.

Rozprawie przewodniczył p.
sędzia O. Okulicz przy udziale
Pp. sędziów Góry i Siemaszki.

Do sprawy wpłynęły w mię-
dzyczasie nowe dokumenty w
postaci rachunków i protokułów
zebreń komitetu, które zasadni-
czo rzuciły nowe światło na ca-
łokształt sprawy.

Odnalezione

s
rachunki z wy-

datkowanych kwot zmniejszyły
sumę inkryminowaną, jako rze-
komo przywłaszczoną do 2750 zł.,
zaś z zaprotokułowanych uchwał
Komitetu stało się możliwe od-
tworzenie budżetu.

Sąd, korzystając z okoliczno-
ści, iż na sali znajduje sięw cha-
rakterze świadka p. Andrełowicz
b. sekretarz Komitetu, znający
stosunki panujące w organizacji,
polecił mu dokonać ekspertyzy.
W tym celu zarządzono przer-

wę w rozprawie, w czasie której
p Andrułowicz badał dokumen-
ty i na ich podstawie stwierdził,
iż zgodnie z pełnomocnictwami,
Komitet rozporządzeł na cele
reprezentacyjne sumą 1425 zł.
rocznie. :

Z zestawienia okazało się, iż
suma preliminowana za czas
trzechletniej kadencji p. Grzyba,
jako prezesa Komitetu Akade-
mickiego, przewyższała kwotę
jakoby przywłaszczoną czy roz-
trwonioną.

Występujący w sprawie pod-
prokurator, p. Dowbór stracił
wszekie atuty do podtrzymywa-
nia oskarżenia, natomiast obrona
ręprezentowana przez mec. mec.

K. Petrusewicza. i Engla miała
wdzięczne pole do wykazania
bezpodstawności oskarżenia.

Wywody obrońców sąd w zu-
pełności podzielił, gdyż po od-
bytej naradzie wyniósł wyrok u-
chylający orzeczeniu w tej spra-
wie sądu grodzkiego i podsądne=
go p. Grzyba uwolnił od winy i
kary. Kos.

 

PORT.
WALNE ZEBRANIE WILEŃSKIEGO TOWARZYSTWA WIOŚLARSKIEGO.

Zebranie najstarszego w Wilnie to-
warzystwa wioślarskiego zgromadziło w
sali Towarzystwa Kredytowego sporą
ilość wioślarzy, którzy obradowali nad
sprawami administracyjno-gospodarczemi
z jednej strony, a nad sprawami sporto-
wemi z drugiej strony.

Zebranie zagaja p. prez. St. Wań-
kowicz, który na wstępie wita obecnego
na sali p. Dowbora, z racji jego powrotu
do macierzystego klubu po kilkuletniej
działalności w A. Z. S.

Na przewodniczącego powołano p.
Rewieńskiego, a na sekretarza p. Go-
dlewskiego.
W czasie czytania sprawozdań ustę-

pującego zarządu głośnemi oklaskami
wyrażono podziękowanie za owocną pra-
cę pp. Wańkowiczowi, inż. Mersonowi,
Buczyńskiemu i Rewkowskiemu.

Miniony rok dla Wi. T. W. był
okresem przełomowym. Powódź wyrzą-
dziła ogromne szkody. Z otwarciem se-
zonu Towarzystwa zostało bez łodzi,
gdyż część taboru została strzaskana,
a te łodzie, które pozostały nienaruszone,
były jednak do takiego stopnia zamulone,
że cały tabor wymagał gruntownego re- _
montu. Towarzystwo jednak nie miało
środków, by móc naprawić rozmytą
przystań i odremontować łodzie, zwłasz-
cza, że zbliżał się termin pierwszych
regat.

Praca więc zarządu Wil. T. W. była
nadzwyczaj trudna i trzeba było rzeczy-
wiście dużo włożyć energji, by przezwy-
ciężyć piętrzące się trudności. Zarząd z
tych kłopotów wywiązał się lepiej, niż
spodziewano się. Doprowadzono do po-
rządku inwentarz, zdobyto nawet kilka
cennych punktów w regatach, a co naj-
ważniejsze, że posunięto dalej sprawę
budowy przystani. Dziś mamy już, chić
prowizoryczną, część górnej przystani,
ale w każdym bądź razie mamy dach
nad głową.

Rozumiejąc trudne położenie wiośla-
rzy wileńskich, bratnia organizacja w
Warszawie przychodzi naszym sportow-
com z pomocą, przysyłając dwie wspa-
niałe łodzie.

Szkolenie nowowstepujących wio-
ślarzy posuwało się z każdym dniem.
W ubiegłym roku przybyło około 100
młodych amatorów wiosła.

Zarządowi przez aklamację wyrażo-
no absolutorjum i podziękowano za
pracę.

Pan prezes Wańkowicz zabiera głos,
apelując do braci wioślarskiej, by ta
z większą sumiennością wypełniała swoje
obowiązki, a w pierwszym rzędzie, żeby
z honorem broniono barw Wil. T. W.
które ma przecież w swojej przeszłości
tyle pięknych zwycięstw.

Dłuższą dyskusję wywołała sprawa
zmiany poszczególnych punktów statutu,
który został przystosowany do obecnych
warunków.

Postanowiono składkę 40 zł. rozło-
żyć na 10-cio miesięczne raty z tem, że
każdy członek, począwszy od 1 stycznia,
wpłacać będzie do kasy Towarzystwa
4 zł, Ucząca się młodzież oraz członkinie
płacą 3 zł. miesięcznie.

Wybory nowych władz dały następu-
jące wyniki: Prezesem Wil. T. W. został
ponownie p. St. Wańkowicz, członkami
zarządu: pp. Ižycki, Dowbor, Kopeć,
Hermanowiczówna, Buczyńska, Buspyis
ski, Cepeusz, Jabłonowski, Merson,
kowiczówna i Bojarczyk.

Do komisji rewizyjnej wybrano po-
nownie pp. red. Hryniewicza, Wenka i
Rewieńskiego.

Walne zgromadzenie Wil. T. W. wy-
słało depeszę do byłego wiceprezesa
p. M. Zalisza z wyrazami uznania za jego
pracę nad budową przystani.

Po kilkugodzinnych obradach walne
zebranie zamknięto z myślą i postano-
wieniem usilnej pracy w nowym se-
zonie. Ja. Nie.

WYJAŚNIENIE.

W związku z wzmianką, która uka-
zała się w Nr. 18 „Dziennika Wileń-
skiego” p. t. „3600 zł. rocznie”, otrzy-
mujemy od p. Franka wyjaśnienie, z któ-
rego wynika, że w sprawie wypłacania
tej kwoty rola p. Franka sprowadza się
do podejmowania sum, któremi dyspo-
nuje Miejski Komitet W. F.

Z tego wynika, że całkowita odpo-
wiedzialność spada wyłącznie na Komi-
tet, nie zaś na p. Franka personalnie.

 

„Bedane przez Państwowy Zakład Ba-
dania Żywności I PrzedmiotówUżytku::

1

Likwidacja sekt baptystów i ho-
durowców za działalność wy-

wrotową.

W ostatnich dniach w pow.
nowogródzkim i wołożyńskim zli-
kwidowano kilka sekt baptystów
i hodurowców, których członko-
wie zajmowali się agitacją komu-
nistyczną. (a) .

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 1. lt. i$32 r.

Waluty i dewizy:

Dolary 8,89'|,—8,91'|,—8,87'|,.
Bukareszt 5,37—5,39'i,>—5,34'),.
Holandja 359,45—360,35—358,55.
Londyn 30,85—30,00—30,70
Nowy York 8,917 —8,937—8,897.
Nowy York kabel 8,923—8,943—8,903.
Paryż 35,13—35,22 —30,04.
Praga 26,41'|,—-6,43—26,35.
Szwajcarja 174,17—174,60—173,74.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,25
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe:
4°/, pożyczka inwestycyjna £3,75,

5%, konwer yjaa 40,25. 6%/, dolarowa 56.
4% dolarowa 43,75. 7%/, stabilizacyjna
54—54,25—54, 8'|, L. Z. B. G. K. I B. R,
obligacje B. G. K. 94. Te same 7) 83,25.
8”, obligacje bud. BGK. 93. 4'4%/, L. Z.
ziemskie 41, 8%, warszawskie 63,50 —
62,25—62,50 8%, Łodzi 60. 10%, Rado
mla 63 10%, Siedlec 61,25. Tendeneja
dla papierów utrzymana, dla listów €o-
kolwiek słabsza.

Akcje:

Bank Polski 100,75—101. Sele pota-
sowe 88,50 Tendencja słabsza.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dillónowska 53,25—53,75. Stabilizacyjna
ZSP

olar w obrotach watnych:
8,69 w żądaniu, 8,88 *, w wem

Rubel: 501.

  



(>

 

Z KRAJU.
Wstrząsające odkrycie w piwnicy

majątku Starzynki.
W dniu wczorajszym w zabu-

dowaniach majątku Starzynki gm.
ilskiej dokonano wstrząsającego
odkrycia. Mianowicie jedna ze
służących w piwnicy budynku

nogi ludzkie.

czych

 

HIFJSKI  KIAŁNATOGRAF
Ostrobramska 5.

DZIŚ
PREMJERAI

 

DŹWIĘKOWY
KINO- E
Mara CHELI OS»
„ulice Wlieńska 28, tal. 526.

młodzieży dozwolone.

 

«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA 36 22. emocji!

 

wa kino CASINO ||
Wielka 47. tel. 15-41.

 

mieszkalnego znalazła wystające
O odkryciu powia-

domiła swoją koleżankę, zaś ta
policję. Po przybyciu władz śled

zarządzono

„Hrabia Cagliostro

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR Życie, miłość, szczęście można zgubić 24 odzin W rol. gł. Clive Brook oraz bohaterka filmu „Weso-
L i znaleść w rewelacyjnym dramacie g V... ly Porucznik“ Mirlam Hopkins. Film ten odznacza

się nietylko frapującym scenarjuszem a'e i nowem rewelacyjnem ujęciem strony dźwiękowo fotograficznej. Szczyt
Nad program: dźwiękowe atrakcje. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 81

 

DŻŁŻIENNIK WILENSKI

dochodzanie oraz polecono od-
kopanie trupa. Po odkopaniu u-
stalono, iż są to zwłoki dziecka
niejakiej Ireny Wereszczakówny.

Wereszczakówna była zarę-
czona z pewnym ziemianinem,
który miał z nią romans. Owo-
cem ich miłości było nieślubne
dziecko, które Wareszczakówna
po opuszczeniu jej przez narze-
czonego udusiła i zakopała w

niezwłoczne piwnicy. a.

 

W rol. głównych najsłynniejsze

10,15 W dnie świąt. o godz. 2-ej.

 

glównych. Nad program
UWAGA:

66 Dramat w 12 aktach. Według słynnej powieści
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salniekiego:

seansów 4, 6, 8 i 10 w. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w.

© moe

DZIŚ POWTÓRZENIE PRMJEERY! Dźwiękowa złota serja polskal Najwspanialszy wysoce artystyczny przebój

| BEZIMIENNI BOHATEROWIE

Włamanie się do
żywczego w Olkienikach.
(lbiegłej nocy do sklepu spo-

sklepu spo-

żywczego Szczęsnolewiczów w Ol-
kienikach włamali
nieni sprawcy,

nej wartości.

towała. a.

Początek

 

wiazdy ekranu: MARJA BOG-
DA, ZULA POGORZELSKA, ADAM BRODZISZ, EUG. BODO,

STEFAN JARACZ, W. BIEGAŃSKI I Inni oraz CHÓR WARSA. W filmie najwytworn. dancing stolic „Adrla“. Dla
Początek seansówo g. 2, 4, 6, 8 i 10,15. Na 1-szy seans ceny znižėne.

 

Dziś tylko w kinie „Casine*. Potężny 100 proc. polski film śpiewno- «Cham»725: mowal Polski śpiew! Polska
dźwiękowy. Według słynnej powieści Elizy Orzeszkowej

na Ankwicz Mieczysław Cybuiski I inni.—Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe Początek o godz. 4-ej 6,
8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej.

muzyka! W rolach głównych Krysty

Na 1-szy seans ceny zniżone.
 

DZIŚI Film czarownych melodyj. — Wielki „liobie tylkokochałem” z Mady Christlans I Janem Stiwe w rclach
Tygodnik PAT'-a | naj

Wkrótce film, o którym prasa wszechśwlatowa
wyrzekła jednogłośnie, że taklego filmu jeszcze nie bylo, p. t. „STEROWIEC L. A. 3.“

 

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN» 100-procentowy dźwiękowiec p. t.:

Ul. WIELKA 42. nowsza komedja dźwiękowa Faramount'a w 2-ch aktach.

DŻWIĘKOWY
ludzkich serc,KiNO-(EATR „L U X“ |

ul.. Miękiewicza Nr.'11 tel. 15-62
miłości | poświęcenia

kanka Catherine Dale Owen i peien temperamentu Warner Baxter.
żony. W

 

Dziśl Przepojony namiętnością dramat to tragedja człowieka, walczącego o miłość swe
В : Mąž-Kochanek sy! rol. gł: Enijovane ióknaść wa

Nad program: Tygodniki dźwiękowe Foxa.
Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr.

 

DZWIĘ- 1] Dziś tryumfalne zwycięstwo filmu polskie-
'KOWE 3 ŚWIATOWID || Nadzwyczajne arcydzieło dźwiękowe

Malicka, Eugenjusz Bodo, K Junosza-Stępowski iinni.KINO Mickiewicza 9.

 

Wiatr od Morza
miejsc nie podwyższone. Dla młodzieży dozwolone.

 

podług nieśmiertel ej powieści Ste-
fana Żeromskiego. W rol. gł: Marja

Pieśni marynarzy w wykonaniu chóru Dane. Ceny

ANONS: Juź wkrótce MAURICE CHEVALIER w najnowszym przeboju p. t: „PIEŚNIARZ PARYŻA”.

 

KINOTEATE „A TYLOWY |
> 4 amant HENRY GARAT.

 

KONKURS.
na stanowisko dyrektora Kasy Chorych w Wilnie, która działalnością swą obejmuje

Wileńsko-Trocki, Święciański, Brasławski, Dziśnieński, Po-
stawski, Wilejski, Mołodecki, Oszmiański i m. Wilno.

Kandydaci na to stanowisko winni wykazać, że:

powiaty administracyjne:

1) posiadają obywatelstwo polskie,
2) czynią zadość warunkom przepisauym w art. 25 ust. 1

nia Prezydzenia Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. (Dz. O. R. P. poprawia
Nr. 81 poz. 635) przy ewentualnem uwzględnieniu art. 76, zdaniedrugie, b
tegoż rozporządzenia.

Wynagrodzenie za pracę na tem stanowisku będzie ustalone przy
umowy służbowej.

Nadanie stanowiska nastąpi prowizorycznie z

 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień! Czarująco rewelacyjne 100%, dźwiękowe
arcydzieło! Takiego czaru i piękna jeszcze Wilno nie oglądało p. t.:

Muzyka Lehara. W rolachgłównych Bosko—piękna, słodka LILJANA HARVEY iprzepiękna operetka w 14 akt.
l, dźwiękowa rysunkowa komedja Flejszera p. t.Spiew! Muzyka! Tańcel

tem, że w razie zadawalającej

„l ROZKAŻU
Nad program: 100

„MIŁOŚĆ WOŻNEGO".

Akuszerki :
TT TTT75947)

AKUSZERKA
MARJA LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m. 5.

WZP69

AKUSZERKA
šMIALOWSKA

przeprowadziła się.
Garbarska 1, m. 16 róg
ul. Miekiewicza — Tam-
że gabinet kosmetyczny

s
a

m
i

1 2 Rozporządze-

cerę usuwa
rodawki, kurzaiki i wą-

gry. 702—0о

zawieraniu }LOKALE |
DO SPRZEDANIA sklep

pracy na tem stanowisku, nastąpi stabilizacja, stosownie do postanowień przepisów spożywczy z całem urzą-
służbowych.

Podanie udokumentowane uwierzytelnionemi odpisami świadectw należy skła-
dać w Kasie Chorych w Wilnie w zapieczętowanych kopertach z napisem: „Konkurs
na stanowisko dyrektora Kasy Chorych w Wilnie" — do godziny dwunnstej
łudnie dnia 15 lutego 1932 r.

Do podania należy dołączyć dokładny opis życia, (curriculum vitae) ze szcze-*
gólnem uwzględnieniem pracy w instytucjach ubezpieczeń społecznych.

Podania, które pozostaną bez odpowiedzi, należy uważać za nieuwzględnione.
Wilno, dnia 1 lutego 1932 r.

606—0 o)

ENA ESASRT BIRRKT

 

Mamy zaszczyt zawiadomič, že

i (TAR) CZW K. DĄBROWSKAPolska Składnica Sportowa „MN [=>52259
6

ul. Krolewską 1 | Biniaikus
została przeniesiona
z dniem 3 lutego na

Bogato zaopatrzony dział sportów
į zimowych i dział gramofonowy.
i — (eny na płyty zniżone.

 

URZĄDZENIE SKLEPOWE
Do wynajęcia mieszkanie przyrządy poda z byłego sklepu „Hegenta*

 

Komisarz Zarządzający Kasy Chorych.

 

dzeniem. Legjonowa 8.
8287—0
 

zjLE)

OKAZYJNIE
SER LITEWSKI tłusty
na główki kilo 1,80 na

rozwagę kilo 2 zł.
poleca ZWIEDRYNSKI
Wileńska 28 tel. 1224.

8276- 2

SKŁAD
Forlepianów

Pianin, |
Fisharmonji

(©) E. Kątkowski

nem wynagrodzeniem. 702—2C
niemiecki. jprm

Dominikańska 17, m. 5, Ładowanie i Naprawa
akumulatorów, słucha-
wek i głośników. Fa-

chowo. Tanio.
FIRMA

MiChał
Girda

między g. 11 r. a 1 pp.
8298—1

„EDH

 

 

 

Агсуро-
iężnaKSIĘŻNICZKI”

Buraki Pastewne w du-
żej i małej ilości do
sprzedania mogą być z
dostawą Zwierzyniecka
35 m. 2. 8278—2

SPRZEDAM fortepian
Miihlbacha w dobrym
stanie,  Dowiedzieč się
Św. Jańska 9 m. 3.

8307—2

SZREDERA PIANINO
koncertowe, w  najlep-
szym stanie, b. tanio
sprzedam. Wiwulskiego 3,
m. 3.

reno
POTRZEBUJĘMLEKA

którzy zrabowali
większą ilość towaru dość znacz-

Policja wszczęła
niezwłoczne dochodzenie i jed-
nego ze sprawców włamania nie-
jakiego Bolesława Wolejszę aresz-

się nieujaw-

Z POGRANICZA.
„Czystka wśród litewskiej straży

granicznej.

Wcbec stwierdzenia przęz wła-
dze inspekcyjne, iż
tewscy. straży granicznej
trockiego o olkienickiego
mują kontakt z bandami przeniyt-
niczemi, z rozporządzenia Głównej
komendy straży granicznej

strażnicy li-

Równocześnie 7 po-

wody otrzymywania łapówek od

rejonu
utrzy-

cjonarjuszy.

usu-
nięto ze stanowisk 4 komendan-

A. Dumasa.PEERCHEN Ок

Len) Węgla znii0Ne!
w związku z urządzeniem własnych składów
połączonych z torem kolejowym mam możność

OBNIŻENIA CEN

WĘGLA i KOKSU
z pierwszorzędnych PDA

GÓRNOSLĄSKICH koncernu „

Przedsiębiorstwo
Handl.- Przemysł. M. Deull,vim
BIURO—Jagiellońska Mi 3,tel.8-11.

Bocznica własna— Kijowska 8, tel. 999

  
ROGRESS"

OGŁOSZENIE.
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej wiado-

mości, że w dniu 5 łutego r. b. odbędzie się licy-

tacja o godz. Il-ej rano przy ul. Szeptyckiego

dom Nr. 16a, czterech autobusów w ruchu i jed-

nej taksówki w dobrym stanie i dnia 10 lutego r. b.

o godz. IO-ej rano przy ul. Trockiej Nr. 14 (mury

po-Franciszkańskie) sprzętów domowych oraz for-

tepjanu i fisharmonji, zasekwestrowanych u po-

szczególnych płatników za zaległe podatki. 57r

Magistrat.

Zagraniczne obuwie chwalicie — swego nie znacie,

Tandetę kupujecie — dobre omijacie.

Chcesz posiadać obuwie i piękne i trwałe?

Wstąp do sławnej w Wilnie pracowni Pupiałły;
Znajdziesz różne rodzaje obuwia:

męskie i dziecinne,

Damskie, oficerskie, no i różne inne;
Wszystkie $warantowane i gatunek prima,

Które kilka zmian marnej tandetyprzetrzyma!

Teraz Szanowny Klijencie, zadam Ci pytanie —
Co wolisz, czy tandetę, cz dobre i tanie?
PRACOWNIA WINCENTEGO PUPIAŁŁO,

Wilno, ul. Ostrobramska 25.
(Egzystuje od r. 1905.)

 

   
   

Ližių LSSL1 44

„VARICO
USUWAJĄ BÓL, K
ŚWĘDZENIE, PIECZENIE.

KABE,КАМА.

    

 

#

NiE

    

od 50—100 litr. dziennie pryjRO  NAUCZYCIEL- DOM w śródmieściu mu-
do Mleczarni ul. Tatar-
ska 14.

DZIERŻAWY — RZĄD-
COWSTWA

iub współpracy z właści-
. cielem majątku poszuku-

je dyplomowany  agro-
nom, młody, energiczny,
z kilkoletnią - praktyką
rolną, hodowli bydła i
trzody chlewnej. Oferty
proszę składać w Admin.
„Dziennika Wileńskiego"
okazicielowi kwitu Nr.
8319.

OKAZYJNIE
ubrania, obuwie, pianina,
samochody i wiele in-
nych pozostałych z licy-
tacji rzeczy sprzedaje ta-
nio Lombard, ul. Bisku-
pia 4, tel. 14-10 (od 9 do
2 pp. i od5 do 7 w.).
Uwaga: codzień (od godz.
9 do 2 pp.) Lombard wy-
daje pożyczki pod za-
staw złota, srebra, bry-
lantów i innych przed-
miotów, 59—9

ODSTĄPIĘ  jadłodajnię-
piwiarnię lub przyjmę

/ przeniesione

8300—1 SKIE M. BAGIŃSKIEJ rowany do

zostało do

nowego lokalu przy ul.

Bonifraterskiej 6—2.

WEROZYERELRRCZAK
j Sprawy |

majątkowe |
PPEZEZEGENCEFTEDOTKOŻ

Okazyjnie do sprzeda-
nia Foiwark 22 hektary
ziemi | klasy z zabudo-
waniami. gmina Glerwiac-
ka kolonja Palestyna
pow. Wileńsko - Trocki
wiadomość na miejscu
u właściciela Łukszy.

8211—0

PLAC przy ul. Kalwa-
ryjskiej 132. Całość lub
parcele. Warunki  do-
godne. -Dowiedzieč się:
Wielka 33, m. 1. 8240—5

 

PLAC 1271 m. kw., z sa-
dem, około 30 dorosłych
drzew owocowych, — 40
krzewów agrestu i in-
nych przy ul. Legjonów,
sprzedam za 450 dol.

sprzedania.

Wielka 33, m. 1. 8241—0

FOLWARK w pobliżu
Wilna oddam w dzier-
żawę z żywym i mar-
twym inwentarzęm.

+ Szczegóły, w Adm. „Dz.
Wileńsk." 8315—1

"PLACE DO SPRZED.
różn. wielk., dogodnie, na
raty; przy przyst. autob.
na Snip. Kalwar, przy
ulicy  szerok., oświetl.,

brukow., z chodnikiem,
skanaliz. Inform. Finna

5/2, m. 3, od godz. 5

do 6 wiecz. 8312—1

WFÓLWARKUMarku-
cie-Swistopol, m. Wilno,
do sprzedania parcele na
dogodnych warunkach o-
raz do wydzierżawienia
ogrody owocowe i wa-
rzywne. Zgłoszenie u
właścicielki tegoż ma-
jątku. 8316—0
POD 1-szą HIPOTEKĘ
nieruchomości na Snip.,
Kalwar. potrzebne od 8 do
10 tys. złotych natych-

Adres w Admini-

 

przemytników i
przekroczenia granicy — areszto-
wano. Na miejsce usuniętych i
aresztowanych przysłano z ko-
mendy kowieńskiej nowych funk-

ułatwianie im

(a)
 

MEBLE
nowoczesne —plerwszo=
rzędnej jakościpo cenach

zniżonyeh poleca:

BR.  ŁOKUCIEWSKI
Wilno, Wileńska 23.

44—6 0

PROSZEK

b.KOGUTEK“
A

| USUWA NAJUPORCZYWSZY

* BÓL GŁOWY
OSTRZEŻENIE.Pezy kuowi wateży
AKCENTOWAĆ I WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO
ORYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEM"
)ĄSECKIEGO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU

i WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR-
CZYWIE POLECANYCH, W PODOBNEM DO
1 NASZEGO OPAKOWANIU.

 

WZP Nr. 16.

Wileńskie Towarzystwo Handlowo-Żastawowe
LOMBARD

Zawladamia, że w dn.

od Nr. 939 do
do października 1931 r.

 
Osoba w średnim wieku
poszukuje jakiejkolwiek
pracy — zna się na go-
spodarstwle i kuchni.

15, 16, i 17 lutego b. r.

-w lokalu Lembardu przy ul. Biskupiej Nr. 4 od-

będzi ię o godz. 5-tej
SN. 030 do Nr. 103377 opłaconych włącznie

p. Hcyłacja zastawów

55-0

ZGUB. dowód osobisty
za Nr. 4289, wyd. przez
Magistrat m. Wilna, na
imię Heleny Kryłowej,

Poz Wil wodach zam. Brzózka 3 we
Ba g żnia się. 8317—0r2 ważnia się.

 

MŁODA  INTELIGENT-
NA, znająca się dobrze
na gospodarstwie wiej-
skiem i krawiecczyznie,
z dobremi świadectwami
poszukuje posady na wy-
jazd. UL Zarzecze Nr.
15, od 8—3 i 6—7 pp.

8296—1
nn
STARSZA OSOBA po-
szukuje pracy do dzieci
lub do gospodarki domo-
wej, ma dobre šwia-
dectwa. Makowa 8, m. 2.

gr—0

DLA CHĘTNYCH DO
PRACY NIEMA BEZ-

ROBOCIA!
Każdy może kilkaset zło-
tych miesięcznie zarobić,
sprzedając nasze  bar-
dzo pokupne artykuły
$umowe domowego użyt-
„ku. Klientela nasza za-
silana będzie stale inne-
mi patentowanemi no-
wościami. Żądajcie pro-
spektów. Firma Krain
i Fesser, Katowice, Ko-
chanowksiego 4. 381—1

FUTRA FARBUJĘ,
lisy, skunksy i inne. Pra-
cownia kuśnierska L. Ło-

puszański, Wilno, ul. Po-
znańska Nr. 2. 8306—3

ADMINISTRATOR rolny
kawaler, zasługi zdobyte,
dzieło „Żubra Puszczy
Białowieskiej”, poszuku-
je stanowiska większego
lub mniejszego obszaru,
o ile możliwe od zaraz.
Łask. zgłoszenia proszę
do „Par“, Poznań, Aleje
Marcinkowskiego 11, pod
nr. 53,251.

POTRZEBNA pani (enka)
do samodzielnego prowa-
dzenia sklepu trykotowo-
galanter. z kaucją 400 zł.
Adres: Wilno, ul. Trocka

 

UNIEWAŻNIA SIĘ skra-
dzioną legitymację i in-
deks Nr.5629, wyd. przez
U. S. B. na imię Janiny
Pankiewiczówny.

LET na misk TRO)

| Mieszkania |
i pokoje |

POSZUKUJĘ — mieszka-
nia z całodziennem u-
trzymaniem dla ucznia,
korepetycje i srogi nad-
zór konieczne. Oferty
kierować do Adm. „Dz.
WiL“ pod „S. S.“

8295—1

POKÓJ dla STUDENTKI
słoneczny z balkonem.
Filipa 4—4. 8274—0

2 POKOJE łączące się,
ładnie umeblowane, z
wygodami, I piętro, dla
bezdzietaych do wynaję-
cia. Oglądać od 1—3,
Portowa 23, m. 21, koło
Sądu Grodzkiego.

8323—0

DO WYNAJĘCIA 2 mie-
szkania po 3 pokoje- z
kuchnią przy zauł. War-
szawskim 4, za 45 i 50 zł.
Dowiedzieć się u dozor-
cy domu. 8322—3

POKÓJ duży, jasny, do
wynajęcia dla studentów.
Tamże obiady tanie, Sie-
rakowskiego 25, m. '11
(róg Sierakowskiego i
Piekiełkaj, dom Sztralla.

gr—0

POKÓJ DLA 1—2 OSÓB
do wynajęcia, Osobne
wejście, = elektryczność,
może być i utrzymanie.
Jasna 34, m. 1. 83140

 

 

DUŻY POKÓJ
z osobnem wejściem, z
prawem korzystania z ku-

tów posterunków granicznych, 18
szeregowych.
licjantów u których znaleziono do-

 

 

z 4 poboi i kuchnia, łazienka, ogrzewanie central- sprzedaje się. — Dow. się ul. Wieika 10, m. 1. spólnika. Adres w Admi- Dow. się ul. Subocz 97, miast.
ne.— Ut. Wielka 10, m. 1. — Od 4—5 —0 o od 8—9 i 2—3. =. —0o|Zamkowa20Tel.16-28 kistokcji: 8326—0 M. Rudnik. 1-2 stracji.

66 Southamtonu jutro wcześnie rano. Pociąg portowy łem go, o czem myśli.
4. $. FLETCHER.

Čilowiek 0 dwóch nazwiskach
‚ (The Mazaroti Murder).

POWIEŚĆ.

Przekład autoryzowany z angielskiego.

— Chyba pan nie przypuszcza, że pani Elphin-
stone wiedziała o zamordowaniu Bownasa — rzek-

łem. — Na Boga, podłuś pana... х
—Podług mnie Alicja zabiła Mazaroffa i pani

Elphinstone wiedziała o tem — odpowiedział z całą
stanowczością. — Są na to dowody prima facie, jak
mówią prawnicy. Kolega Manners jest tego samego
zdania co i ja. Nie wyjdziemy z tego hotelu dopóki
doktór nie przyjdzie i nie powie, czy ją można prze-
słuchać. Jeżeli nie będzie można to zamieszkamy tu
do czasu, dopóki wielmożna pani nie wyzdrowieje.
Ot, co!

Nim zdążyłem coś powiedzieć, zewnętrzne drzwi
otworzyły się i w szparze ukazała się twarz Mayt-
horne'a.

" — Kapitanie! — rzekł.
Wyszedłem do niego na korytarz, a on zamknął

drzwi.
— Wiadomość od Cottingley'a — szepnął. —

Latał przez dwie doby po biurach okrętowych
i wkońcu natknął się na coś godnego uwagi. Dziś po-
południu zgłosiła się do biura na Cockspur Street
kobieta o powierzchowności, odpowiadającej Alicji
Murdoch i zamówiła dwa przejazdy do Nowej Ze-
landji — na okręcie Rimertaka, który : wychodiz z

wychodzi dziś wieczorem o“ dziesiąttej z dworca
Waterloo. Ccttingley już tam jest. Był w Yardzie,
powiedział co odkrył i zabrał ze sobą kilku detek-
lywów. My też pojedizemy do Waterloo, tylko nie
wiem, nie powinniśmy powiedzieć o tem tamtym
wom? — wskazał na drzwi bawialni. — Jak pan

radzi?
— Corkerdale oświadczył przed chwilą, że nie

ruszy się z hotelu, dopóki nie przesłucha pani El-
phinstone — odpowiedziałem. — Ma czekać na po-
wrót doktora.
— WI takim razie pojedziemy sami — rzekł. —

Teraz jest dziewiąta dwadzieścia — zdążymy na
czas, Do licha! Mam wrażenie, że Cottingley trafił
na prawdziwy trop. Mówiłem panu, jaka to prze-
biegła sztuka!

Zbiegliśmy do dolnego hallu. Przed hotelem
stało kilka taksówek. Maythorne popędził do naj-
bliższej.
— Nie dojedziemy do samego Weterloo —

rzekł wsiadając. — Zatrzyma się pan na York Road,
koło hotelu! — zawołał do szofera. — Widzi pan —
zwrócił się do mnie —jeżeli ta kobieta jest naprawdę
Alicją Murdoch, toby pana poznała, bo widziała pana
Pod Słonką. Możeby i mnie poznała, chociaż ja jej
nie pamiętam. Wobec tego musimy dizałać ostroż-
nie. Poznawszy nas, gotowaby zwiać — może na
dobre. Ale Cottingley dowiedział się, że zakupiła
dwa miejsca na okręcie. Dla kogo to drugie?

;- Mogła mieć wspólnika lub wspólniczkę. Na-
turalnie jeżeli to jest ona — odparłem.

_ — Miała napewno wspólników w Londynie na
Harrow Road — rzekł Maythorne. Jednym z nich
mógł być jej brat, o którym mówiła paniom. Co się
tyczy wspólnictwa.w zabójstwie Mazaroffa, to...

Urwał i umilkł na tak długo, że wkońcu zapyta-
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— Myślę — odpowiedział powoli — że jeżeli
miała wsólnika, czy wsólniczkę, i jeżeli to ona zamó-
wiła dwa przejazdy do Nowej Zelandji, i jeżeli ten
drugi przejazd był zamówiony dla wsėlnika czy
wspólniczki — same jeżeli! — to czeka nas prawdo-
podobnie jakaś rewelacyjna niespodzianka. Ale. jak
powiedziałem, wszystko zależy od jeżeli.

Wysiedliśmy z auta na York Road i podążyli
szybkim marszem na ogromny dworzec. W połowie
drogi spotkaliśmy się z Cottingley'em, który wlókł
się leniwie z rękami w kieszeniach spodni i z papie-
rosem, zwieszającym się luźno z kąta dziwnych ust.
Z całej jego postaci biła właściwa mu flegmatyczna
obojętność.
— Spodziewałem się, że tędy nadciągniecie —

rzekł, śdyśmy przystanęli. — Mamy jeszcze dwa-
diześcia pięć minut czasu. Przypuszczam, że nasi
pasażerowie zjawią się w ostatniej chwili. Wszystko
jest w pogotowiu. Tylko, jeżeli ta kobieta jest na-
prawdę Alicją Murdoch — to kto stwierdzi jej toż-
samość, kto ją pozna?
— Pan Holt? — rzekł Maythorne
Cottingley popatrzył na mnie takim wzrokiem,

jakby nie miał o mnie zanadto dobrego. wyobrażenia.
— Zna ją? — zapytał.
— Znamją? — odpowiedziałem.
Wykręcił się na pięcie i zaczął iść zpowrotem

w kierunku dworca, a my za nim, a właściwie z nim;
ja/'z prawej strony, Maythorne — z lewej.

« —Wszystko jest w pogotowiu — powtórzył. —
Pociąg, odchodzący do Southamptonu, opuszcza pe-
ron numer czwarty dokładnie o dziesiątej. Sprówa-
dziłem sobie z Yardu dwóch morowców — musiałem
tam iść, bo inaczej nicbym nie dokazał — i będziemy
czekali na peronie. Ona nas nie pozne, ale rzecz
w tem czyby poznała pana szeła albo pana?
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Wskazał niedbale na mnie.
— Obawiam się — odparł Maythorne — że po-

znałaby nas obu.
—Dobrze — rzekł Cctti.gley, — W takim razie

zrobimy tak. Już ostrzesłem władze kolejowe, że
może będziemy musieli dokonać ważnego aresztowa-
nia. Panów postawię koło barjery, gdzie ona panów
nie zobaczy. Poczekają tam panowie dopóki pasaże-
rowie nie zaczną przechodzić na peron. Ja będę stał
niedaleko — detektywi o krok dalej w łączności ze
mną. Zapewniłem sobie również na wszelki przypa-
dek współdziałanie policji dworcowej. Jeżeli pan
Holt pozna tę kobietę to da mi znać podniesieniem
kapelusza. Resztą ja się zajmię, Jeżeli ją aresztu-
jemy, to moi detektywi zaprowadzą ją do małej ka-
biny na peronie. Umówiłem się z naczelnikiem
stacji Panowie pójdą za nami.
— Doskonale — rzekł Maythorne. — Wszystko

jak na dłoni.
Cottingley rzucił wypalony papieros.
— Za mną! — rozkazał, spoglądając na wielki

zegar. — Za minutę otworzą barjerę. — Chodźmy
prędko!

Weszliśmy na ' ogromny, rzęsiście oświetlony
dworzec. Pomimo późnej godziny roiły się tu tłumy.
Cotlingley szedł szybko przodem, przeciskając się
zręcznie wśród tłoku. Dostaliśmy się bez żadnej
przeszkody za barjerę i nasz rudy przewodnik ulo-
kował nas za wysokiem, drewnianem przepierze-
niem, znajdującem się o kilka kroków od. furtki,
w której stał kontroler, sprawdzajcy i stemplujący
bilety. Był to ciemny kąt, nadający się doskonale do
naszego celu.
— Niech pan pamięta! — rzekł Cottingley. —

Jeżeli ją pan pozna, to kapelusz do góry. Baczność!

(c. d. n.)
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